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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2022 — 23 de fevereiro 2020 

  Existimos para: ADORAR a Deus,  

 REUNIR as pessoas que acolhemos,  

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  

 REPARTIR os dons recebidos do Senhor,  

 ANUNCIAR o seu Evangelho e  

Site: www..ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

 
 
 

 

  
A SEGUNDA VINDA DE CRISTO, O PINÁCULO DA NOSSA ESPERANÇA 

 
A segunda vinda de Cristo será o acontecimento mais auspicioso da história. Ele virá para fechar as 

cortinas da história, julgar as nações e reinar com sua igreja pelos séculos eternos. Ele virá para co-

locar todos os inimigos debaixo de seus pés e entregar o reino ao seu Deus e Pai (1Co 15.23). Co-

mo será a sua vinda? Que características têm o seu glorioso retorno? 

 

Em primeiro lugar, sua vinda será pessoal (At 1.9-11). Ele virá pessoalmente. O mesmo que subiu 

entre nuvens é o mesmo que descerá nas nuvens. Ele não enviará um embaixador em seu nome, ele mesmo 

descerá dos céus com seu cortejo majestoso, para consumar a história e estabelecer os novos céus e a nova 

terra. 

 

Em segundo lugar, sua vinda será visível (Ap 1.7). A Escritura diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que 

o traspassaram. A segunda vinda, portanto, será pública, notória e inegável. Não será um acontecimento subjeti-

vo nem restrito a uma região específica do mundo. Se a sua primeira vinda foi despretensiosa, humilde e longe 

dos holofotes do mundo, a segunda vinda será majestosa e vista por todos os homens. 

 

Em terceiro lugar, sua vinda será audível (Mt 24.31). Ao ressoar a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, 

ele descerá dos céus (1Ts 4.16). Em toda a terra se ouvirá essa voz retumbante. Todos os homens serão impac-

tados com o sonido dessa trombeta. É com esse alarido, num cortejo colossal, que o Filho de Deus rasgará as 

nuvens e descerá do céu com os anjos do seu poder. 

 

Em quarto lugar, sua vinda será repentina (Mt 24.27). O apóstolo Paulo diz que será num momento (um átomo 

de tempo), num abrir e fechar d’olhos que ele virá (1Co 15.52). Será como o relâmpago que risca os céus com 

um faixo de luz, saindo célere do oriente e chegando até o ocidente. Nesse dia ouvir-se-á a voz do noivo. Não 

terá mais tempo oportuno para se preparar. Os que tiverem azeite em suas lâmpadas entrarão com ele para as 

bodas e os que estiverem desprovidos, ficarão de fora, em trevas eternas (Mt 25.1-13). 

 

Em quinto lugar, sua vinda será inesperada (Mt 24.43,44). A vinda do Senhor será como o ladrão de noite, ines-

perada. O ladrão não manda aviso para a família acerca da hora que vai chegar. Chega inesperadamente, 

quando menos se espera. A segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé: as pessoas casavam e davam

-se em casamento, compravam e vendiam, até que veio o dilúvio e afogou toda aquela geração na morte ines-

capável, exceto a família de Noé. Porque não sabemos o dia nem a hora, precisamos estar preparados e vigiar.  

 

Em sexto lugar, sua vinda será inescapável (1Ts 5.3). A segunda vinda de Cristo é tão certa como uma mulher 

grávida precisa dar à luz. Ninguém pode se esconder. Ninguém pode escapar. Ele virá em glória para julgar vi-

vos e mortos. Aqueles que viveram sob o manto do anonimato, acobertando seus pecados, terão que encarar o 

reto Juiz naquele dia. Aqueles que o rejeitaram como Advogado, terão que comparecer perante o tribunal de 

Deus, para enfrentá-lo como juiz. 

 

Em sétimo lugar, sua vinda será gloriosa (Mt 24.30). Ele virá para ressuscitar os que dormem e transformar os 

que estiverem vivos. Ele virá em glória, vitoriosamente, para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. 

Ele lançará no lago do fogo o diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios e a morte. Ele estabelecerá o seu rei-

no de glória e reinará com sua igreja pelos séculos eternos. Os ímpios sofrerão penalidade de eterna destrui-

ção, mas os remidos entrarão no gozo eterno e servirão ao seu Senhor, na cidade santa, onde não haverá mais 

lágrimas, nem luto nem dor. Oh, que glória será, contemplarmos sua face, fruirmos sua presença, longe de qual-

quer vestígio de pecado e maldição. Como que na ponta dos pés, aguardando sua chegada, gritamos cheios de 

expectativa: Maranata, ora vem Senhor Jesus! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=273  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=273


 

QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o(a) 

abençoe! 

 

SAF 

Campanha de arrecadação de leite.  

*Associação Presbiteriana de Ação Social (APAS). 

Faça sua doação! 

Doações até o dia 12/04/2020. 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Não haverá expediente nos dias 24 e 25 de fevereiro. 

 

 

III- Catecismo Menor:  98. O que é Oração? 

 

R. A Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por 

coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confis-

são dos nossos pecados, e um agradecido reconhecimento das suas 

misericórdias. 

 Ref. Sl 10.17; 145.19; 1Jo 5.14; 1.9; Jo 16.23-24; Fp 4.6. 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 98. Onde se acha a lei moral resumidamente 

compreendida?  

 

R. A  lei moral acha-se resumidamente compreendida nos dez manda-

mentos, que foram dados pela voz de Deus no monte Sinal e por Ele es-

critos em duas tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo vigésimo 

do Êxodo. Os quatro primeiros mandamentos contêm os nossos deveres 

para com Deus e os outros seis os nossos deveres para com o homem.  

 Deut. 10,4; Mat. 22:37-40.  

(http://www.monergismo.com/textos/catecismos/

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

CLASSE ESPECIAL  

Quartas-feiras, às 19h30min, no Sala 5 da IPA, voltaremos com nossas 

reuniões. Os interessados deverão fazer sua inscrição na secretaria da 

igreja (via e-mail ou telefone). Nesta fase, estamos funcionando em regi-

me de discipulado cristão.  

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os ou-

tros) - 20h (Instrução bíblica) -20h30min (Aplicação-prática). 

 Nossa esperança repousa sobre a Graça de Deus para interpretar, 

expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Yesterday 

(2019) 
 

Com uma pegada Sessão da Tarde, o filme Yesterday é uma comédia 

romântica gostosa, divertida e musical para curtir em família. 

No longa, Jack Malik é um cantor que ainda não alcançou o sucesso, 

mas tudo muda após sofrer um acidente durante um apagão mundial. Ao 

acordar, o cantor e compositor se percebe em uma estranha realidade 

em que ele é o único que recorda as canções Beatles. 

Jack então encontra ali uma oportunidade de se tornar reconhecido e 

usa as músicas de sua banda preferida para se transformar em um mú-

sico famoso. Mas tudo tem o seu preço, como o distanciamento dos ami-

gos e família, a falta de identidade e até mesmo a frustação por ser co-

nhecido pelos dons de outros músicos e não o seu. 

Como todo filme que indicamos, Yesterday deve ser visto de maneira 

crítica, mas ao mesmo tempo divertida. Aproveite!   

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

A Busca da Verdade – Nancy Pearcey 2018 

 

Escrito por Nancy Pearcey, autora de A Alma da Ciência da Cultura Cris-

tã, A Busca da Verdade é profundo, persuasivo e prático. Nele, Nancy 

acende uma brilhante luz sobre as cosmovisões que competem com o 

cristianismo e nos mostra o que está errado com elas. 

A Busca da Verdade tem como objetivo ajudar os cristãos a pensar criti-

camente sobre estas teorias que encontram cada vez mais espaço na 

cultura ocidental. Para isso, A autora extrai cinco princípios de Romanos 

1 para refutá-las. 

O vasto intelecto de Pearcey e seu estilo de escrita claro e convincente 

fazem deste livro um kit de sobrevivência inestimável para os tempos em 

que vivemos.   

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903)  

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor  até o 2º domingo de cada mês.  E se você, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, pro-

cure orientação com algum Diácono. 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas 

informações junto à secretaria. 

 

MUDANÇA 

 Atenção, se você mudou de endereço, trocou o número de telefo-

ne, celular, mudou de endereço eletrônico. Favor, ligar durante a semana 

para Joseane (secretária) e informar seus novos dados. Desta forma, 

conseguiremos nos comunicar melhor. Agradecemos a compreensão! 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

Você sabia que a IP Araras possui folhetos com mensagens evange-

lísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja soli-

citar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com a Se-

cretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-

vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 
presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 

empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e for-
necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fide-

lidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes 
e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Conversão 

ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familia-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903


res e parentes dos membros da IPA. 

*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e 

WEC), Rev. Ronaldo Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e famí-
lia (WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta 

Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministé-
rio Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Ca-

sais, Classe Especial e Artes Cênicas. 
 

II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia (irmã do Rev. Álvaro); Eloá (neta 

Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); 

Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria 

Guedes (irmã da Jô), Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), Clélia de Mello, Lui-

za de Mello (Ivone), Janaína Cristina de Andrade (Cirurgia); Elisandra 

Purcino (cunhada Jose). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presidente 

Xi Jinping; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-um; 

3. a igreja de Angola e pelo presidente João Lourenço.  

 

V- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Lucas (vícios e 

conversão) 3. Luiz Eduardo Macedo (vícios e conversão); 4. Paulo Coe-

lho e Paulo Neto (conversão). 

 

VI – Oremos pelas cidades e pelas vítimas atingidas pela falta de estru-

tura urbana em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro neste pe-

ríodo das fortes chuvas. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

20– José Salvador Lussari 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

28– Sônia Camilo Alonso 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 113 

Hino nº 47 “louvor e Glória” Novo Cântico 

Leitura Bíblica:  Isaías 44.3 -5 

Classes da  EBD 

Avisos e felicitações 

Oração Final 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Leitura devocional: Salmo 90 

Oração 

Hino nº 04 “Deus está no templo” Novo Cântico 

Salmo 100 

Contrição 

Departamento de música - Equipe de Cânticos 

Culto Infantil 

Mensagem 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.8-19 

Tema: A Forma do Juízo 

Benção apostólica 

Tríplice amém. 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

 

_____________Prestadores de Serviços_______________________ 

 

1. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

 Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, autô   

nomo e profissional liberal.  

 

3. ALUGA-SE EDÍCULA  

Sala, quarto, cozinha e banheiro na Rua Santa Cruz, 1002 - Centro - 

200 metros da Rodoviária.  

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 16/02/2020 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

79 24 55 42 77 41 97 69,6% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

André 

Fernando 
Edgard 

01/03 

Fernando 

Edgard 
Amarildo 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  
Ana Laura e Ra-

quel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Plínio e Selma 

01/03 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Ana Laura 

Malu 

Amanda 

01/03 ——- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

01/03 Pastor. Wipson 

08/03 Presb. Marcos 

15/03 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

01/03 João 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça,  

mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 
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