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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2025 — 15 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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A CRUZ DE CRISTO, ONDE A JUSTIÇA E A PAZ SE BEIJARAM 

"Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram" (Sl 85.10). 

 

O texto em tela aponta para Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de 

verdade. Destaca a consumação de sua obra na cruz, onde a justiça e a paz se beijaram. A crucifica-

ção era a pena de morte mais cruel no primeiro século. Só os criminosos mais execrandos eram puni-

dos com esse gênero de morte. Jesus foi condenado à morte e morte de cruz, sob a acusação injusta 

de crime contra Deus (blasfêmia) e contra César (fazer-se rei). O poder religioso e o poder político se 

uniram para condenar Jesus à morte. Judeus e gentios fizeram uma aliança espúria para matarem o 

Autor da vida. 

 

A morte de Cristo foi o maior crime da história e ao mesmo tempo o maior gesto de amor. Do ponto de vista hu-

mano, os homens o mataram com mãos de iníquos. Do ponto de vista de Deus, ele foi entregue pelo determina-

do desígnio e presciência de Deus (At 2.23). A cruz de Cristo tornou-se o cenário mais vívido para demonstrar o 

amor e a justiça de Deus. Naquele palco de horror, o amor de Deus foi despejado abundantemente, pois o Pai 

não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou (Rm 8.32). Deus nos amou de tal maneira que 

deu seu Filho unigênito (Jo 3.16). Deu-o para vir habitar entre nós. Deu-o para morrer por nós. Deu-o para levar 

sobre si os nossos pecados. Ao mesmo tempo, a cruz revela a justiça de Deus, pois na cruz o Pai puniu, no seu 

Filho, os nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 

 

Era impossível o homem pecador ser reconciliado com o Deus santo sem que seu pecado fosse punido e sem 

que sua culpa fosse removida. Pois Jesus se fez pecado por nós, carregando sobre o seu corpo, no madeiro, 

nossas transgressões. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ao morrer por nós, em nosso lugar, 

morte vicária, ele pagou a nossa dívida, abrindo-nos os portais do perdão. Fomos justificados. Agora não pesa 

mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Em vez de culpa, temos toda a infinita 

justiça de Cristo, creditada a nós. Fomos reconciliados com Deus. Agora temos paz com Deus em relação ao 

passado, acesso à graça em relação ao presente e esperança da glória em relação ao futuro. Estamos quites 

com a lei de Deus e cobertos com a justiça de Cristo. A cortina que nos separava de Deus foi rasgada de alto a 

baixo. Fomos aceitos no Amado. Somos filhos e membros da família de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-

herdeiros com Cristo. Nada nem ninguém pode separar-nos do amor de Cristo. Estamos seguros nos braços de 

Cristo. De suas onipotentes mãos ninguém pode nos arrebatar. 

 

Na cruz de Cristo, a justiça e a paz se beijaram. A justiça foi feita, pois Deus puniu nosso pecado em seu Filho. 

Na cruz de Cristo, Deus reivindicou sua justiça e satisfez todas as demandas de sua lei. Ao mesmo tempo que 

ele é justo, também é o justificador daqueles que creem. Nós que éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos 

de Deus fomos aproximados pelo sangue de Cristo e, por isso, temos paz com Deus. A cruz é o cenário onde 

houve esse bendito encontro da justiça e da paz. Ali a justiça e a paz deram as mãos. Ali a justiça e a paz se 

beijaram, selando a nossa eterna redenção. 

 

Não por outra razão, o apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, disse: "Mas longe esteja de mim 

gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, 

para o mundo" (Gl 6.14). Ainda: "Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucifica-

do" (1Co 2.2). Que o nosso coração renda louvores a Deus, pela mensagem da cruz! Que nos gloriemos na 

cruz de Cristo, em nossa jornada rumo à glória! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes // https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=232  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=232


 

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! 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 16/03 segunda-feira às 19:30hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja. 

 

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 17/03 na casa do 

Presb. Fernando Sales. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

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 20/03 (sexta-feira) às 19h - nas de-

pendências da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta-feira dia 20/03 às 20:00hs, teremos nossa primeira reunião 

com os juniores de 10 aos 12 anos, não fique de fora, pais e responsá-

veis tragam seus filhos, juniores convidem seus amigos, aguardamos 

você! 

 

CLASSE ESPECIAL  

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

nossas reuniões. Os interessados deverão fazer sua inscrição na secre-

taria da igreja (via e-mail ou telefone). Nesta fase, estamos funcionando 

em regime 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.  

 

 

 

 

Sábados, às 19:30HS, não fique de fora! 

 

 

 

 

 

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:   101. Pelo que oramos na primeira petição? 

 

R. Na primeira petição que é: "Santificado seja o Teu nome" pedimos 

que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em 

que se dá a conhecer; e que disponha tudo para sua glória. 

 

 Ref. Sl 67.1-3; Rm 11.36; Ap 4.11. 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior:  3a. Que uma e a mesma coisa, em respeitos di-

versos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos.  

 

 Col. 3:5; 1 Tim. 6:10; Prov. 1:19; Amós 8:5.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 
 

 
 

Jojo Rabbit  
(2020) 

O longa ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado possui uma nar-
rativa da Segunda Guerra Mundial um tanto quanto peculiar, o motivo: é 

a partir do ponto de vista das crianças alemãs! 
Jojo Rabbit nos apresenta Jojo, um garoto alemão solitário que descobre 

que sua mãe (vivida por Scarlett Johansson), está escondendo uma ga-
rota judia no sótão da casa deles. Além disso, o amigo imaginário de Jo-

jo é Adolf Hitler, que ajuda a enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a 
Guerra prossegue. 

Trazendo ainda mais um ar ousado e diferenciado, o filme conta com 
altas doses de humor para tratar de um tema histórico tão delicado. O 
elenco conta com muitas crianças bem preparadas para traduzir a temá-

tica de maneira leve, cômica e sem deixar de comovente. 
Vale ressaltar que mesmo sendo um filme protagonizado por crianças 

não deixe de conferir classificação etária. Jojo Rabbit ainda está em car-
taz em alguns cinemas do Brasil. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp784-marco-2020-35005) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

Graça e Agrado - Elisabeth Charles Gomes 

 

“Quero ver minhas irmãs prosseguindo no conhecimento de Deus por-

que assim cumpriremos o propósito pelo qual fomos criadas (para glorifi-

cá-lo e ter prazer nele sempre) ”. É com esse propósito que Elisabeth 

Charles Gomes, formada em Educação Cristã, escreve Graça e Agrado: 

Lições sobre a mulher na Carta aos Gálatas. 

Contra o machismo que aparece disfarçado de “fidelidade à palavra de 

Deus” e contra movimentos extremamente radicais em vigência atual-

mente, a autora busca aplicar os conceitos apresentados na epistola es-

crita por Paulo à nossa vida atual, pois continuamos enfrentando as 

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


mesmas questões dos gálatas. 

A Elizabeth que trabalha ao lado de seu marido como conselheira e pa-

lestrante em “O Refugio” milita pelo Evangelho e incentiva as mulheres 

usarem a cabeça junto com o coração, para que tenham excelência em 

todas as áreas da vida e glorifiquem ao Senhor em tudo. Vale e leitura! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp784-marco-2020-35005) 

 

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 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); 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 

10– Viviane de Salles Cardin Recchia  

 

12– Isaac dos Santos Raxkid 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

19– Arminda Correia Coelho 

 

20– Rafael dos Santos Raxkid 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura Bíblica: Salmo 16 

Hino nº 298 “A pedra Fundamental” 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 

Convite de Adoração: Salmo 9.1-2 

Hino nº 4 “Culto a Trindade” Novo Cântico 

Oração 

Leitura Bíblica: Salmo 23 

Departamento de música 

Ofertório no primeiro cântico 

Oração silenciosa (contrição e confissão) 

Leitura bíblica: 1 João  1.5-10, 2.1-2 

Último cântico -  Departamento de música 

Oração - Dirigente Louvor 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.17-19 

Tema: A forma do juízo: a Adão 

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 08/03/2020 

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

88 37 51 12 46 53 63 57,9% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Amarildo 

Adalto 
João 

22/03 

Adalto 

João 
Roberto 

EBD 

0 a 3 Helena e Fabiana 

4 a 6  
Ana Laura e Tami-

res 

7 a 8 
Andressa e Edna 

 

9 a 11 Eliana e Ana Ketili 

12 a 17 Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Ari e Sônia 

22/03 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Lidiane 

Joseane 

Tainá 

22/03 
Ana Laura 
Tamires 

Amanda 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

22/03 Presb. Plínio 

29/03 Presb. Nilman 

05/04 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

22/03 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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