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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2019 — 02 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 

                                                           

 
 
 

NOSSA SALVAÇÃO NÃO ESTÁ AMEAÇADA 
 

"Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há 
de completá-la até o Dia de Cristo Jesus" (Fp 1.6). 
 

A salvação é obra divina e não humana. Deus a planejou na eternidade, executa-a 

na história e a consumará no Dia de Cristo Jesus. Sendo Deus o idealizador, o exe-

cutor e o consumador da nossa salvação, devemos à luz do texto em epígrafe, ob-

servar cinco verdades solenes: 

 

Em primeiro lugar, a salvação é uma obra divina. O veterano apóstolo Paulo diz que 

é o próprio Deus quem opera em nós a salvação. Foi Deus quem nos amou primeiro 

e nos escolheu em Cristo antes dos tempos eternos. Foi Deus quem nos deu vida, ressuscitando-nos junta-

mente com Cristo. Foi Deus quem operou em nós tanto o querer como o realizar. Foi Deus quem abriu nosso 

coração e os nossos olhos para vermos sua gloriosa salvação. Foi Deus quem nos chamou com santa voca-

ção e pavimentou nosso caminho de volta para ele. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo 

por meio de Cristo. 

 

Em segundo lugar, a salvação é uma boa obra. A salvação é pelas obras de Deus o Pai, de Deus o Filho, e de 

Deus o Espírito Santo em nós e por nós. Essa obra é uma boa obra. Essa obra foi planejada antes que hou-

vesse mundo. Foi executada quando Deus o Filho desceu do céu e o Verbo se fez carne. Essa obra foi consu-

mada na cruz de Cristo, quando ele assumiu o nosso lugar, carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, 

pagou a nossa dívida e nos redimiu com o seu sangue. Essa obra é aplicada em nós pela ação de Deus o Es-

pírito Santo. Nossa salvação não é operada pelas obras do homem, mas pela obra da graça de Deus em nos-

so favor. 

 

Em terceiro lugar, a salvação é uma obra divina em nós. O apóstolo Paulo é enfático quando diz que a boa 

obra de Deus é em nós. Ao salvar-nos, Deus nos transforma. Ao chamar-nos, Deus nos regenera pelo poder 

do seu Espírito. Ao agir em nós, ele nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Tudo se faz 

novo em nossa vida. Passamos a ser uma nova criatura. Outrora estávamos mortos em delitos e pecados, 

mas agora ressuscitamos com Cristo. Outrora éramos escravos da carne, do mundo e do diabo, mas agora 

somos livres. Outrora, éramos filhos da ira, mas agora, somos filhos amados, membros da família de Deus. 

Outrora vivíamos rendidos às paixões da carne, agora vivemos em novidade de vida. 

 

Em quarto lugar, a salvação é uma obra que tem começo e fim. O mesmo Deus que começou a boa obra em 

nós vai completá-la até o Dia de Cristo Jesus. Já fomos salvos com respeito à justificação; estamos sendo sal-

vos com respeito à santificação; seremos salvos com respeito à glorificação. Na justificação Deus salvou-nos 

da condenação do pecado; na santificação Deus está salvando-nos do poder do pecado; na glorificação Deus 

nos salvará da presença do pecado. Essa obra de Deus tem começo e fim. Deus não a abandonará no meio 

da caminho. O que Deus começou a fazer em nós e por nós, ele completará. Nossa salvação está garantida e 

garantida por Deus. 

 

Em quinto lugar, a salvação é uma obra segura. A segurança da salvação é total. O plano de Deus não pode 

ser frustrado. Deus não precisa fazer rascunho em seus planos. O que ele planejou na eternidade, ele executa 

no tempo. O que ele começou a fazer em nós, ele vai completar até à segunda vinda de Cristo. É por essa ra-

zão que Paulo começou o texto em análise, dizendo: “Estou plenamente certo”. Não há espaço para dúvidas. 

Não há margem para erro. A perseverança dos santos é uma verdade que navega pelos mares revoltos das 

crises humanas sem qualquer ameaça de naufrágio. É impossível perecer aqueles a quem Deus escolheu, por 

quem Cristo morreu e a quem Deus regenerou para uma vida esperança. 
Rev. Hernandes Dias Lopes 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=270  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=270


 

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! 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 Conforme aviso do dia 26/01/2020 no grupo “IPA - Boletins”, no 

WhatsApp, teremos neste domingo 02 de fevereiro de 2020 às 9h da 
manhã nossa Assembleia Geral Ordinária, na sede da igreja, sito a Rua 

Júlio Mesquita, nº 407 - Centro, Araras-SP. 
 

Pauta: 1. Ouvir sobre a prestação de contas do ano 2019.  

                       2. Tomar conhecimento do orçamento para o ano de 2020. 

 

 

 

 

                                 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. 

 

 

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO 

 A vocês “HOMENS PRESBITERIANOS” desejamos que Deus 

derrame as mais ricas bênçãos e abençoe a vida de cada um para que 

todo tempo vocês vivam como verdadeiros servos de Deus, verdadeiros 

HOMENS DE DEUS. Parabéns pelo seu dia!!! 

 

 

MINISTÉRIO DE CASAIS 

  No início de fevereiro estaremos reiniciando os Encontros de Ca-

sais de nossa igreja. Será no próximo dia 08, às 19:30h, no salão da 

I.P.Araras. Esperamos contar com a presença de todos os casais para 

que, uns aos outros, sejamos mutuamente abençoados. Serão momen-

tos de acolhimento, comunhão, louvor, devoção, edificação, compartilha-

mento e muita, muita alegria. Se possível, leve um prato de doce ou sal-

gado para a confraternização ao final. 

 

 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ANA 

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

por nossos filhos, na residência Maria Ap. Sales, R. das Hortências 

nº135, Jd. Sobradinho. Esperamos vocês. “A melhor maneira de influen-

ciar os nossos filhos é orando por eles. Devemos não apenas falar de 

Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos filhos para 

Deus. É tempo de você se colocar na brecha em favor de seus fi-

lhos!” (Hernandes Dias Lopes).  

 

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.  

 

 

III- Catecismo Menor: 95. A quem deve ser ministrado o Batismo? 

 

R. O Batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja 

visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele; 

mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser ba-

tizados. 

 

Ref. At 18.8; Gn 17.7-14; At 2.38-39; 1Co 7.14. 
 

   h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m /

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 95. De que utilidade é a lei moral a todos os ho-

mens?  

 

R. A lei moral é de utilidade a todos os homens, para os instruir sobre a 

natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, obri-

gando-os, a andar conforme a essa vontade; para os convencer de que 

são incapazes de a guardar e do estado poluto e pecaminoso da sua na-

tureza, corações e vidas; para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pe-

cado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de 

Cristo e da perfeição da sua obediência.  

 

Lev. 20:7-8; Rom. 7:12; Tiago 2:10; Miq. 6:8; Sal. 19:11-12; Rom. 3:9, 20, 

23 e 7:7, 9, 13; Gal. 3:21-22; Rom. 10:4.  

 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

 

  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. 

 

 

 

 



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: 
pagamento do empréstimo junto à IPB. 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. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e WEC), Rev. Ronaldo 

Dourado e família (APMT-Chile).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Con-
selho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conse-

lho Missionário, Dep. Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens 
em Oração, Casais, 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), Paulo Coelho 

(tratamento). 

. 

 

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). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

29– Cleusa Gaino Smith 

 

30– Carlos Alexandre Marinho 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

02– José Claudio Moura 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura - Salmo 126 

Hino nº 32—O Deus Fiel 

Pauta da AGO 

Avisos 

Oração Final 

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

al Presbiteriano 

 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Convite à Adoração 

Oração Inicial 

Leitura Bíblica - 2 Crônicas 7.11-22  

Oração de Confissão e Contrição (silenciosa) 

Equipe de Louvor 

Entrega de dízimos e Ofertas - no 1º Cântico. 

Oração do Diácono 

Pregação da Palavra: 

 - Texto: Gênesis 3. 6 

 - Tema: Forma do Pecado 

Santa Ceia 

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.  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 26/01/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 

Roberto  
Carlos 

09/02 

Roberto 
Carlos 

André 
 

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 Ari e Sônia 

09/02 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——- 

09/02 
Malu 

Tamires 

Juliana 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

09/02 Presb. Elizeu 

16/02 Presb. Plínio 

23/02 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

09/02 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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