
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3351-1403 
Tel.: 3544-4382 
 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
 
LIDERANÇA: 
 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
Rev. Álvaro A. Campos (jubilado) 
 
 
Presbíteros: 
 
Elizeu Martins 
 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Diáconos: 
 
Adalto Merquiades 
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Carlos Alexandre Marinho 
 

 
Edgard Araújo 
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
Roberto  Recchia 
 
 
Superintendente: 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2024 — 08 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   

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

                                                           

 
 
 

 

  
EU SOU UMA MÃE MUITO AFLITA 

 

Com sua permissão, eu quero me apresentar. Eu sou uma mãe aflita, como tantas outras ao redor 

do mundo. Eu sou conhecida como a mulher cananeia. Eu tenho vivido dias de terríveis angústias. 

Minha filha querida está horrivelmente endemoninhada. Eu carrego no peito a dor de ver minha filha 

escravizada pelos demônios. Ah, como ela tem sofrido e com ela eu também sofro. Sempre vivi em 

terras pagãs, na região de Tiro e Sidom. Meu povo vive mergulhado em densa escuridão espiritual. 

Um dia eu fui surpreendida com a presença de Jesus em nossa terra. Eu já tinha ouvido falar dele, de como cu-

rava os enfermos, libertava os cativos e recebia as pessoas mais feridas pelos dramas da vida. Uma centelha 

de esperança foi acesa em meu coração. Não podia perder aquela oportunidade. Corri ao encontro dele e cla-

mei: “Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim! Minha filha está horrivelmente endemoninhada”. Eu sabia 

que Jesus não era um homem comum. Era o Messias, o Filho de Davi. Depois de ter batido em tantas portas e 

só colhido decepção, sabia que só Jesus podia trazer libertação para minha filha e alívio para o meu coração. 

Posso garantir a vocês, o sofrimento de minha filha era o meu sofrimento. A dor que pulsava no coração dela, 

doía ainda mais em mim. Eu não suportava mais tanta angústia e tanto desespero na minha família.  

A resposta de Jesus ao meu clamor, porém, foi um silêncio gelado. Ele não me respondeu palavra alguma. Seus 

discípulos, incomodados com minha presença e com os meus gritos de socorro, chegaram a pedir a ele para me 

mandar embora. Na verdade, eu ia clamando atrás deles. Eu tinha pressa e não podia perder essa chance de 

ver minha filha liberta. Diante da insistência dos discípulos para Jesus me despedir, ele jogou mais um balde de 

água fria no meu clamor por misericórdia. Disse que fora enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. 

Ah, que dor em meu coração! Eu era uma gentia. Não pertencia ao povo da aliança. Mas, sabe, eu não desisti. 

Continuei insistindo com o meu clamor. Na verdade, eu dei mais um passo na direção do meu anseio, aliás da 

minha urgente necessidade. Eu me aproximei de Jesus e o adorei. Disse a ele: “Senhor, socorre-me!”. 

A resposta de Jesus, longe de me aliviar, agravou ainda mais a minha dor. Ele me disse que não era bom tomar 

o pão dos filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Longe de me sentir magoada com essa palavra de Jesus, hu-

milhei-me ainda mais dizendo a ele: “Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da me-

sa dos seus donos”. Mesmo sem compreender o método que Jesus estava usando comigo, sabia que ele podia 

me socorrer. Daí a minha insistência. Minha filha precisava ser liberta. Ela estava cativa e eu, junto com ela, so-

frendo muito. 

Nesse momento, algo glorioso aconteceu. Jesus abriu-me a porta da esperança. Ele disse a mim: “Ó mulher, 

grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres”. Meu coração disparou dentro do meu peito. Não podia conter 

a alegria que inundou minha alma. Senti que um fardo caiu dos meus ombros. A dor que fuzilava minha alma foi 

arrancada de dentro de mim. Compreendi imediatamente que Jesus não estava me desprezando, mas apenas 

me levando um nível mais alto de dependência dele. Seu propósito era despertar em mim uma fé genuína. Na 

verdade, Jesus elogiou a minha fé diante dos seus discípulos que queriam se ver livre de mim. Ele atendeu o 

meu clamor e me garantiu que exatamente o que eu queria, iria acontecer. E de fato aconteceu naquele exato 

momento. Na mesma hora que Jesus proferiu essas palavras, minha filha ficou sã e liberta. Os demônios que a 

atormentavam bateram em retirada. Ah, foi tão lindo! A paz de Jesus entrou na minha vida, na vida de minha fi-

lha. A minha casa foi transformada. 

Posso garantir a vocês que Jesus cruzou a fronteira de Israel para trazer luz ao meu povo, que jazia em trevas. 

Se ninguém mais foi abençoado pela sua visita, eu fui. Ele trouxe libertação e salvação para minha casa. Com 

certeza o que Jesus fez na minha vida, pode fazer também na vida de todas as mães, de todos os lugares, de 

todos os tempos. Toda mãe sabe disso: aquilo que aflige nossos filhos também nos aflige. Por isso, devemos 

levar os dramas dos nossos filhos a Jesus. Ele me socorreu, e pode socorrer você também, mãe. Não desani-

me. Persevere. Clame. Humilhe-se. E veja as maravilhas que Jesus fará, também, em sua família! 

(Rev. Hernandes Dias Lopes//https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=239)  



 

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! 

 

CONVOCAÇÃO   

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no 

uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros 

para reunião administrativa no dia 14/03 (sábado) às 18h - nas depen-

dências da igreja. 

 

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: 100. Que nos ensina o prefácio da Oração Domi-

nical? 

 

R. O prefácio da Oração Dominical, que é: "Pai nosso que estás no 

Céu", ensina-nos que nos devemos aproximar de Deus com toda a santa 

reverência e confiança, como filhos a um pai poderoso e pronto para nos 

ajudar, e também nos ensina a orar com os outros e por eles. 

 

 Ref. Lc 11.13; Rm 8.15; 1Tm 2.1-2. 

 (http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 2a. Que a lei é espiritual, e assim se estende tan-

to ao entendimento, à vontade, aos afetos e a, todas as outras potências 

da alma - como às palavras, às obras e ao procedimento.  

 

 Rom. 7:14; Deut. 6:5; Mat. 22:37-39 e 12:36-37. 

(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 

 

 

 

 

 

A viagem de meu pai 

(2015) 

 

Aos 80 anos, Claude Lherminier (Jean Rochefort) já não é mais o grande 

industrial de antigamente. Aposentado, ele sofre com a perda de memó-

ria, e não consegue viver sem a ajuda de uma enfermeira para cuidar de 

sua saúde e de pequenas rotinas do dia-a-dia. Mesmo assim, insiste em 

morar sozinho, afugentando todos que tentam ajuda-lo, de forma muitas 

vezes grosseira. A filha Carole (Sandrine Kiberlain) não quer colocá-lo 

em um asilo, temendo o que essa ação possa causar em seu pai, mas 

se preocupa com as manias e obsessões dele. Em especial, Claude não 

para de falar na visita da outra filha, Alice, que não vem vê-lo há quase 

dez anos. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-outubro-2016-30149) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

Lei e Graça 

   Mauro Meister 

 

Como a lei e a graça se relacionam segunda a Escritura? É essa per-

gunta que os livros de Mauro Meister, pastor presbiteriano, diretor do 

Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, membro do 

Conselho de Educação Cristã e Publicações da IPB e do Conselho Edi-

torial da Cultura Cristã, busca responder em seu livro, em sua segunda 

edição. 

A obra apresenta um estudo sobre a visão bíblica acerca da lei e da gra-

ça, visando ajudar o leitor a fundamentar uma vida de maior santidade e 

apreço pelas verdades divina, ao mesmo tempo em que apresenta um 

exegética sólido, de teologia reformada. 

Segundo Pb. Francisco Solano Portela Neto, Mauro Meister apresenta 

um “estudo sólido não somente ao intelecto, mas, principalmente ao fer-

vor e comunhão real que deve ser experimentado na obra de dissemina-

ção do evangelho de Cristo”. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-756-novembro-2017) 

 

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-

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

ares 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); 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 

03– Amarildo Simeão 

 

05– Josefa de Moura Silva 

 

06– Elice Camozza Lussari 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

10– Viviane de Salles Cardin Recchia  

 

12– Isaac dos Santos Raxkid 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Pastor Álvaro e Lilian Campos    

(Bodas de Vidro) 58 anos 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura Bíblica: Salmo 145.1-21 

Hino nº 28 “Coroação” Novo Cântico 

Classes da  EBD 

Avisos e felicitações 

Oração Final 

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

al Presbiteriano) 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Preludio 

Leitura: Salmo 144 

Hino nº 54 “A Chegada do Messias” Novo Cântico 

Leitura Bíblica: Marcos 11:25-26 

Hino nº 67 “Coração Quebrantado” Novo Cântico 

Momento Contrição/ oração / confissão  

Hino nº 112 “Rica Promessa” Novo Cântico (Dízimos e Ofertas/Oração 

Diácono)  

Equipe de Louvor 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.16 

Tema: A forma do juízo: à 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 01/03/2020 

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

85 32 53 12 51 51 65 62,3% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 
Amarildo 

Adalto 
 

15/03 

Amarildo 

Adalto 
João 

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 Fernando e Eliana 

15/03 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Malu 

Tamires 

Juliana 

15/03 
Lidiane 

Joseane 

Tainá 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

15/03 Presb. Elizeu 

22/03 Presb. Plínio 

29/03 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

15/03 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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