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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2020 — 09 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 

                                                           

 
 
 

 

OS PILARES DA NOSSA SALVAÇÃO 
 
"Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência 

e a aspersão do sangue de Jesus Cristo…" (1Pe 1.2) 

 

O apóstolo Pedro endereça sua primeira epístola aos forasteiros da dispersão que estavam 

enfrentando o fogo ardente do sofrimento. Inobstante às circunstâncias hostis, mostra àque-

les crentes, exilados da eternidade, que podiam ter plena segurança de sua salvação, uma vez que a salvação 

descansa sobre três pilares inabaláveis: 

 

Em primeiro lugar, o pilar da eleição de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi ele quem nos esco-

lheu. Não fomos nós que primeiro amamos a Deus, foi ele quem nos amou primeiro. A eleição divina é eterna, 

em Cristo, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição divina 

não é resultado da fé; a fé é consequência da eleição. Não fomos eleitos porque cremos; cremos porque fomos 

eleitos (At 13.48). A eleição divina não é consequência da santidade, mas a sua causa (Ef 1.4). A eleição divina 

não é fruto das boas obras, pelo contrário, fomos criados em Cristo para as boas obras (Ef 2.9,10). A eleição 

divina é irrevogável. Todos aqueles a quem ele escolheu na eternidade, ele chama eficazmente pelo evangelho. 

Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer e todo aquele que vem a ele de maneira nenhuma o Senhor o 

lançará fora (Jo 6.37,44). 

 

Em segundo lugar, o pilar da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. A eleição eterna do Pai, passa necessaria-

mente pelo sacrifício substitutivo do Filho. Todo aquele a quem Deus escolhe, o Filho redime com seu sangue: 

“Aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justifi-

cou, a esses também glorificou” (Rm 8.30). Jesus Cristo foi enfático ao dizer que as suas ovelhas ouvem a sua 

voz e o seguem. A essas ele dá a vida eterna e ninguém pode arrebatá-las de suas mãos (Jo 10.27,28). Jesus 

Cristo, com o seu sangue, comprou para Deus todos aqueles a quem ele escolheu na eternidade. Ele morreu 

para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação (Ap 5.9). Ele não 

morreu apenas para possibilitar a salvação dos escolhidos de Deus, mas morreu efetivamente no lugar deles, 

para redimi-los. Sua morte foi vicária. Ele morreu pelos nossos pecados (1Co 15.3). Ele morreu em nosso lugar 

e sofreu o castigo que nos traz a paz (Is 53.5). Ele se fez pecado e maldição por nós. Sofreu o golpe da lei que 

deveríamos sofrer. Ao crermos em seu nome, somos justificados. Por isso, nenhuma condenação há mais para 

aqueles que estão em Cristo Jesus (Rm 8.1). Quem crê tem a vida eterna; está quites com a lei de Deus e com 

a justiça divina. 

 

Em terceiro lugar, o pilar da santificação do Espírito. Todo aquele que o Pai escolhe na eternidade, é redimido 

pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho e também é santificado pelo Espírito Santo. Deus nos salva do pecado e 

não no pecado. A evidência de que um indivíduo é um eleito de Deus é se ele crê em Cristo e se está sendo 

santificado pelo Espírito (2Ts 2.13). Fomos eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos 

e irrepreensíveis (Ef 1.4). Sem santificação ninguém verá o Senhor (Hb 12.14). Nenhuma pessoa pode se consi-

derar salva a menos que tenha confiado em Cristo e esteja sendo transformada de glória em glória na imagem 

de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Longe da doutrina da eleição estimular uma vida descuidada com a santi-

dade, é seu fundamento mais sólido. O mesmo Deus que predestinou os fins, também estabeleceu os meios. O 

mesmo Deus que nos escolheu para a salvação, por sua graça, antes dos tempos eternos (2Tm 1.9), determi-

nou que fôssemos eleitos para uma vida de santidade e irrepreensibilidade (Ef 1.4). Que ninguém se arvore 

contra essa verdade solene! Que o nosso coração se renda em gratidão e louvor Àquele que nos amou com 

amor eterno, nos resgatou com o sangue do seu Filho unigênito e nos santifica pela obra do seu Espírito. 
 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=271  
 

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=271


 

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!. 

 

DIA DA MULHER PRESBITERIANA 

 Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme 

ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de 

público a louvarão as suas obras. [Provérbios 31:30-31] 

 

CULTO DE CELEBRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Catecismo Menor: 96. O que é a Ceia do Senhor? 

 

R. A Ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se 

pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e 

aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira cor-

poral e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, 

com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento 

em graça. 

 

 Ref. 1Co 11.23-26; At 3.21; 1Co 10.16. 
 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 96. De que utilidade especial é a lei moral, aos 

homens não regenerados?  

 

R. A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para desper-

tar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a 

recorrer a Cristo; ou para deixá-los inescusáveis e sob a maldição do 

pecado, se continuarem nesse estado e caminho.  

 

 I Tim. 1:9-10; Gal. 3:10, 24; 1:20. 

 

(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 interpre-

tar, expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizado por John MacArthur, prefácio do R C Sproul e com 

textos de Albert Mohler Jr., Carl Trueman, John Frame, Kevin De Young, 

Sinclair Fergunson e mais 18 autores, A Palavra Inerrante apresenta 

perspectivas bíblicas, históricas, teológicas e pastorais sobre a inerência 

da Bíblia. 

 Segundo R C Sproul, o caráter deste livro é defender a plena pro-

bidade da Escritura Sagrada contra toda e qualquer crítica. Fundamen-

tando-se na confiança que a igreja tem na maneira como o próprio Jesus 

a ensinava e considerava. 

 Quando a Palavra de Deus é atacada tanto pelos de fora como 

pelos os de dentro da igreja, A Palavra Inerrante é obra que não pode 

faltar no repertório daquele que busca crescer em graça e conhecimen-

to. [BP 783 - Fevereiro 2020] 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

 

 

 

 Filmes sobre a 2ª Gerra Mundial são sempre impactantes, princi-

palmente, quando retratam histórias reais e emocionantes do período, 

com O Zoológico de Varsóvia, estrelado por Jessica Chastain. 

 Na Polônia de 1939, o zoológico de Varsóvia é comandado por 

Jan e Antonina Zabinski. Quando o país é invadido pelos nazistas, o ca-

sal é forçado a sacrificar todos os seus animais do zoológico e reportar 

ao zoologista Lutz Heck os resultados de um estudo experimental dos 

alemães feitos nas dependências do zoológico. 

 É nesse cenário que os Zabinski encontram a oportunidade de 

lutar contra os nazistas e salvar a vida de inúmeros judeus em uma arris-

cada (e bem-sucedida) operação durante todo o período de ocupação 

nazista na Polônia. Jan, Antonina e seus filhos foram reconhecidos mun-

dialmente pela coragem, amor e compaixão. [BP 783 - Fevereiro 2020] 

 

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: 

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


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 

02– José Claudio Moura 

(3541-0375) 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

09– Cássia Melo de Freitas Bernardes 

 

12– Sueli Ap. Fuzaro Sebastião 

 

15– Pastor Ádler Silvio Coelho 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Juliene e Edinei França    

(Bodas de Latão ou Lã) 07 anos 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura - Evangelho de João 14.1-15 

Hino nº 129—Vigilância e Oração. 

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 

Convite à  Adoração 

Leitura Bíblica – Salmos 92.1-2 

Oração 

Leitura Bíblica –  Gênesis 22.1-19 

Entrega de dízimos e Ofertas - Hino nº 60 - Ofertório (Novo Cântico) 

Oração do diácono 

Departamento de música - Equipe de Cânticos 

Oração Silenciosa (Contrição e Confissão) 

Oração por membro da Equipe de Cânticos 

Mensagem 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.7 

Tema: A Forma das Consequências do Pecado 

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 02/02/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Roberto 

Carlos 
André 

09/02 

Carlos 

André 
Fernando 

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 Ezequiel e Pedro 

16/02 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Malu 

Tamires 

Juliana 

16/02 
Lidiane 

Joseane 

Rafael 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

16/02 Presb. Plínio 

23/02 Presb. Nilman 

01/03 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

16/02 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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