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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2023 — 01 de março 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   
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UM TRIBUTO DE GRATIDÃO 

 
A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, celebra neste mês de dezembro noventa anos de uma lida 

jornada. Nessas nove décadas, Deus levantou homens e mulheres piedosos para manter viva e ace-

sa a chama do evangelho. Muitos já se foram, mas deixaram-nos o seu legado; outros ainda moure-

jam entre nós, dando-nos sua preciosa contribuição para o crescimento desta amada igreja. 

 

 

Hoje, queremos destacar três pontos importantes, a propósito de nossas comemorações. 

 

Em primeiro lugar, devemos olhar para o passado com gratidão. A história desta igreja está marcada por muitas 

alegrias e lágrimas, por grandes conquistas e abundantes colheitas. Por graça divina, esta igreja plantou muitas 

outras igrejas e contribuiu de forma decisiva para a expansão da grei presbiteriana em toda a região metropoli-

tana da grande Vitória. Nesses anos, Deus enviou-nos pastores consagrados, que não mediram esforços para 

ver a obra avançar. O frescor do despertamento espiritual era notório em tempos pretéritos. As vigílias de ora-

ção eram frequentadas com santo fervor. A evangelização era uma agenda diária da igreja e de seus membros. 

Nesse tempo, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pela graça de Deus, igrejas foram sendo 

plantadas e a igreja alargou suas tendas em solo capixaba. Hoje, com gratidão, erguemos aos céus nosso prei-

to de gratidão, por essas conquistas tão expressivas. 

 

Em segundo lugar, devemos olhar para o presente com compromisso. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui, 

há de restaurar nossa sorte e nos conduzir em triunfo doravante. Somos gratos a Deus pelos nossos líderes, 

comprometidos com as Escrituras, que apascentam o rebanho de Cristo com zelo. Tributamos ao nosso bendito 

Redentor nossa gratidão, por ver nossa igreja marchando resoluta e inabalável, apesar de tantos ventos de dou-

trina tentar desviá-la das sendas da verdade. Hoje, queremos reafirmar nosso compromisso de lealdade às Es-

crituras e fidelidade ao Senhor da igreja. Queremos voltar ao primeiro amor e retomar o melhor daquilo que já 

experimentamos no passado. Queremos ser uma igreja fiel e relevante, uma igreja que conheça a palavra e o 

poder, uma igreja que cuida dos domésticos da fé sem perder o ardor missionário. Nessa data tão expressiva 

em nosso calendário, queremos renovar nossos votos de amor a Jesus, nosso apreço inegociável pela verdade, 

nosso cuidado com a comunhão fraternal e nosso engajamento com a missão de levar a esperança do evange-

lho aos povo. 

 

Em terceiro lugar, devemos olhar para o futuro com esperança. Nossa oração é que o melhor daquilo que já ex-

perimentamos até hoje seja medidas mínimas do que Deus há de fazer em nossa igreja e através dela daqui 

para a frente. Aguardamos coisas maiores da parte de Deus. Desejamos ardentemente um poderoso reaviva-

mento espiritual. Esperamos um sopro renovador do Espírito Santo, trazendo para nossa igreja um tempo de 

restauração da comunhão. Ansiamos com todas as forças da nossa alma ver nossa igreja de joelhos, rogando 

aos céus tempos de refrigério. Aguardamos com vívida expectativa o despertamento espiritual dos membros, a 

partir da liderança, chegando até aos mais tenros na fé. Nossa esperança é ver esta igreja sendo um abrigo pa-

ra os cansados, um lugar de libertação para os cativos, de cura para os enfermos e de restauração para os caí-

dos. Que o sopro do Espírito remova as cinzas e acenda as brasas, operando em nós um despertamento espiri-

tual tão notório que essa realidade seja vista e sentida por todos que adentrarem os umbros do nosso templo. 

Oh, que neste nonagésimo aniversário, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória veja os céus se fendendo e 

Deus descendo até nós, com o poder do seu Espírito, trazendo-nos vida e poder. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=265  

  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=265


 

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! 

 

SANTA CEIA 

Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Se-

nhor. Você, membro comungante, não falte! Relembre-

mos a morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus 

Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do vinho. 

 

 

PROJETO ANA 

 Dia 02/03 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar 

por nossos filhos, na IPA. Esperamos por vocês. “A melhor maneira de 

influenciar os nossos filhos é orando por eles. Devemos não apenas fa-

lar de Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos fi-

lhos para Deus. É tempo de você se colocar na brecha em favor de seus 

filhos!” (Hernandes Dias Lopes).  

 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Convidando a todos os Homens a participar da nossa reunião 

nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e presen-

tes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo 

vivo. Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às terças-

feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 03/03 na casa do 

Presb. Sidnei. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se puder, leve 

um prato de doce ou salgado. 

 

SAF 

Campanha de arrecadação de leite.  

*Associação Presbiteriana de Ação Social (APAS). 

Faça sua doação! 

Doações até o dia 12/04/2020. 

 

 

III- Catecismo Menor: 99. Qual é a regra que Deus nos deu para nos 

dirigir em oração? 

 

R. Toda palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra 

especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos 

seus discípulos, e que geralmente se chama a Oração Dominical. 

 

Ref. Rm 8.26; Sl 119.170; Mt 6.9-13. 

 (http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 99. Que regras devem ser observadas para a boa 

compreensão dos dez mandamentos?  

 

R. Para a boa compreensão dos dez mandamentos as seguintes regras 

devem ser observadas:  

 

 1a. Que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do ho-

mem inteiro à retidão dela e à inteira obediência para sempre; de modo 

que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau 

de todo o pecado.  

Sal. 19:7, Tiago 2:10; Mat. 5:21-22.  

(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 

 

 

 

 

 

 

Um Sonho de Liberdade 

Em 1946, Andy Dufresne (Tim Robbins), um jovem e bem sucedido ban-

queiro, tem a sua vida radicalmente modificada quando condenado à pri-

são perpetua por ter assassinado sua mulher e o amante dela. No presí-

dio, faz amizade com Red (Morgan Freeman), um prisioneiro que cum-

pre pena há 20 anos e controla o mercado negro do presídio. 

De modo introspectivo, o longa – considerado um dos maiores clássicos 

do cinema – eleva o debate sobre a liberdade a outros nichos. Nesse 

sentido, as relações apresentadas no decorrer do filme são uma análise 

do comportamento humano em todas as suas faces. 

Um Sonho de Liberdade serve como plano de fundo para debates sobre 

pautas recorrentes na sociedade contemporânea, como liberdade, ética, 

amizade e redenção. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

             

 

 

 

   A Verdade na prática - Dan Doriani 

 

Escrita de um modo atraente e recheada de insights úteis, a obra de Dan 

Doriani trabalha a teoria e a prática da aplicação das Escrituras 

para o mundo de hoje. 

Doriani nos traz um novo olhar, um excelente fundamento para uma no-

va “ciência da aplicação” ou “hermenêutica aplicada”, visando nos ajudar 

a preencher o vazio com que muitas vezes nos deparamos em nosso 

entendimento de como nos mover da interpretação bíblica para a aplica-

ção no nosso dia a dia. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-758-janeiro-2018-33189) 

 

 

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 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm


informações junto à secretaria. 

 

MUDANÇA 

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

fone, celular, mudou de endereço eletrônico. Favor, ligar durante a se-

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

forma, conseguiremos nos comunicar melhor. Agradecemos a compre-

ensão! 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

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

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

licitar 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 fi-
delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-

tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Con-
versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 

familiares 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 

28– Sônia Camilo Alonso 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

03– Amarildo Simeão 

 

05– Josefa de Moura Silva 

 

06– Elice Camozza Lussari 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

05– Amauri e Samara Rodrigues    

(Bodas de Flores, Frutas  ou Cera) 04 anos 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 
Salmo 119:1-18 

Momento de Oração 

Hino nº 3 ”A Igreja em Adoração” Novo Cântico 

Meditação 

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 do Salmo 95 

Oração de invocação 

Hino nº 109 “O Bom Pastor”  Novo Cântico 

Leitura: Hb 3.7-11,15,4.3-7,11-16 

Oração de confissão 

Departamento de música -/Dízimos e Ofertas e Oração diácono 

Santa Ceia 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.15-16 

Tema: A Forma do Juízo -  a mulher 

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 23/02/2020 

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

79 54 25 14 35 26 39 31,6% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Fernando 

Edgard 
Amarildo 

08/03 

Edgard 
Amarildo 

Adalto 
 

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 Carlos e Tamires 

08/03 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

08/03 
Malu 

Tamires 

Juliana 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

08/03 Presb. Marcos 

15/03 Presb. Elizeu 

22/03 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

08/03 Amarildo 
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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