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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2026 — 22 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 

                                                           

 
 
 

 

  
DESCULPAS, MERAS DESCULPAS 

 

Moisés viveu cento e vinte anos. Os quarenta primeiros viveu no Egito, como filho da filha de Faraó, onde 

tornou-se perito nas ciências e onde recebeu seu treinamento acadêmico. Os quarenta anos seguintes, 

viveu no deserto do Sinai, onde constituiu família e trabalhou como pastor de ovelhas. Os últimos quaren-

ta anos, libertou o povo de Israel da escravidão e conduziu-o pelo inóspito deserto rumo à terra prometida. 

O chamado de Moisés para essa gigantesca missão deu-se em meio às suas tentativas de fuga. Destacou 

várias vezes, sua inadequação para tão grande missão, com desculpas e mais desculpas. Vejamos aqui, 

quais foram as desculpas de Moisés: 

 

Em primeiro lugar, a desculpa de sua insignificância pessoal (Ex 3.11). "... quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito 

os filhos de Israel?". Moisés olha para sua limitação e vê uma impossibilidade intransponível. Certamente ele não iria 

em sua própria força e não tiraria do Egito o povo da promessa com seu próprio poder. Sempre que olhamos para 

nossas limitações, sentimo-nos inadequados para a grande missão que Deus nos outorga. 

 

Em segundo lugar, a desculpa de sua falta de credibilidade (Ex 4.1). "... mas eis que não crerão, nem acudirão à mi-

nha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu". Moisés sente-se pequeno demais, para ser ouvido no Egito. Deus 

apareceu para ele no Sinai, mas o povo não viu essa manifestação, portanto, sente-se sem credibilidade ao falar em 

nome de Deus. Sua experiência pessoal junto à sarça ardente, pensa Moisés, carece de uma confirmação pública pa-

ra ser ouvido. 

 

Em terceiro lugar, a desculpa da falta de eloquência (Ex 4.10). "... Ah! Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem outrora, 

nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua". Moisés sentiu-se impedido de ir 

falar ao povo, uma vez que não se julgava eloquente para convencer as pessoas por intermédio de seu discurso. Es-

queceu-se que o Deus que envia é o Deus que capacita. O mesmo que fez a boca, é também, aquele que dá a pala-

vra certa e tem poder para tocar os corações. 

 

Em quarto lugar, a desculpa da indisposição de ir tendo outros mais capacitados para irem (Ex 4.13). "Ele, porém, res-

pondeu: Ah! Senhor! Envia aquele que hás de enviar, menos a mim". Moisés sente-se o mais desajeitado de todos os 

homens para tão imensa tarefa. Entende que existem outras pessoas mais capacitadas que ele. Sugere para Deus 

mudar de ideia e enviar outro qualquer, menos ele. Quer ficar de fora. Não quer se envolver. Sente-se incapacitado. 

Prefere omitir-se. Sente-se mais confortável transferindo a responsabilidade para outrem. 

 

Em quinto lugar, a desculpa das dificuldades na realização da missão (Ex 5.22). "Então, Moisés, tornando-se ao Se-

nhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste?". Moisés deixou de falar para Faraó o que 

Deus ordenou que ele falasse, ou seja, que se Faraó não deixasse Israel, o primogênito de Deus sair, o Senhor mata-

ria o primogênito de Faraó (Ex 4.22,23). Portanto, quando Moisés falou a Faraó, este endureceu ainda mais seu cora-

ção e endureceu ainda mais sua mão sobre o povo já tão castigado, afligindo-o com mais rigor. É nesse contexto que 

Moisés reclama de Deus, dizendo: Por que afliges este povo? Por que me enviaste? Moisés sentia-se despreparado 

para a missão, e agora, fica ressentido por não ver a mão de Deus operando a rápida libertação. 

 

Em sexto lugar, a desculpa de não ver resultados de seu trabalho nem junto ao povo nem junto a Faraó (Ex 6.12). "... 

Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido; como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem". Moisés estava em 

crise com o chamado divino. Agora, está em crise com os resultados de sua missão. O povo que deve ser liberto não 

atende sua voz. Se o povo não o escuta, como escutará Faraó? Mais uma vez Moisés, destaca sua falta de eloquên-

cia para justificar o fracasso de sua missão. E ele volta a repetir essa mesma desculpa: "Respondeu Moisés na pre-

sença do Senhor: Eu não sei falar bem; como, pois, me ouvirá Faraó" (Ex 6.30). 

 

Apesar de todas essas desculpas de Moisés, ele foi o instrumento que Deus usou para tirar o seu povo do Egito e li-

derá-lo no deserto até a entrada da terra prometida. Deus endureceu o já duro coração de Faraó, para desbancar to-

das as divindades do Egito e provar que só o Senhor é Deus. E você, que desculpas tem apresentado a Deus para 

escapar do trabalho que Deus confiou a você? 
Rev. Hernandes Dias Lopes 



 

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! 

 

MINISTÉRIO DE CASAIS 

 Em consonância com as recomendações das autoridades civis e 

dos profissionais da área de saúde quanto às restrições para ajuntamen-

tos de qualquer natureza, estamos CANCELANDO o Encontro de Ca-

sais da nossa igreja previsto para o dia 28 deste mês. Acompanhe nos-

sas atividades à distância pelo Facebook: facebook/Grupo de Casais da 

IPA ou próximas edições deste boletim. Se você ainda não faz parte do 

Grupo, solicite sua inclusão.  

 

 

III- Catecismo Menor:  102. Pelo que oramos na segunda petição? 

R. Na segunda petição, que é: "Venha o Teu reino", pedimos que o reino 

de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado; que 

nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo ve-

nha o reino da glória. 

 

 Ref. Sl 68.1; Jo 12.31; Mt 9.37-38; 2Ts 3.1; Rm 10.1; Ap 22.20. 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior:  4a. Que onde um dever é prescrito, o pecado 

contrário é proibido; e onde um pecado é proibido, o dever contrário é 

prescrito; assim como onde uma Promessa está anexa, a ameaça con-

trária está inclusa; e onde uma ameaça está anexa a promessa contrária 

está inclusa.  

 

 Isa. 58:13; Mat. 15:4-6; Ef. 4:28; Exo. 20:12, Prov. 30:17; Jer. 18:7-

8; Exo. 20:7.  

(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 

 

 

 

 

 

Adoráveis Mulheres 

(2020) 

 

 Adoráveis Mulheres é a mais nova adaptação do livro do romance 

clássico da escritora Louisa May Alcott, onde somos apresentados a his-

tórias das irmãs March, quatro jovens talentosas e com sonhos distintos, 

que estão determinadas a viverem conforme suas próprias regras. 

Diferente das outras seis adaptações para o cinema do clássico, neste 

filme podemos notar uma construção de narrativa que une presente e 

passado, tendo como temática principal os anos seguintes à Guerra de 

Secessão, quando Jo March e suas irmãs voltam para casa quando 

Beth, a irmã caçula, desenvolve uma doença devastadora que muda pa-

ra sempre a vida dela. 

 O longa nos oferece falas e cenas interessantes para analisarmos 

a luz da Palavra e entender como podemos nos portar ante as dificulda-

des. Além disso, é um belo entretenimento com ótimas atuações, direção 

excelente a figurinos encantadores. Verifique a classificação etária antes 

de assistir (até o fechamento dessa edição, ainda disponível em alguns 

cinemas no Brasil). 

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

Ao Deus de toda a Glória – Euza Lidório 

 

 Ao Deus de toda a glória é escrito por Euza Lidório, que ao lado 

de seu marido, o Rev. Gedeon José Lidório (1932-1993), serviu por 36 

anos na plantação e cuidado de várias IPBs. 

 Este livro expressa a bondade do Senhor na vida de uma família 

cristã, mais especificamente da família Lidório, a chegada do Evangelho 

no interior de Minas Gerais e a peregrinação da família mineira no traba-

lho de plantação e cuidado de igrejas. Os relatos apresentados visam 

servir de encorajamento para que possamos servir Cristo e guarda a fé. 

(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 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-

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 familia-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp784-marco-2020-35005
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp784-marco-2020-35005


res 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 

19– Arminda Correia Coelho 

 

20– Rafael dos Santos Raxkid 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

22– Adham Christy Pires 

 

24– Plínio Cardin 

 

24– Luís Fernando Recchia 

 

28– Selma Maria de Salles Cardin 

 

29– Simone Soares Alves 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura Bíblica: Marcos 4.35-41 

Hino nº 254 “Sossegai”  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 bíblica: 2 Crônicas 7.1—22 

Hino nº 299 - Renovação (Novo Cântico) 

Leitura Bíblica: Lucas 21.5-28 

Hino nº  303 - Pendão Real (Novo Cântico) 

Momento Contrição/ oração / confissão  

 Equipe de Louvor  

(Dízimos e Ofertas/Oração Diácono)  

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.20-24 

Tema: A salvação além da queda 

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 15/03/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto 

João 
Roberto 

29/03 

João 

Roberto 
Carlos 

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 Ezequiel e Pedro 

29/03 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Ana Laura 
Tamires 

Amanda 

29/03 
Malu 

Joseane 

Juliana 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

29/03 Presb. Nilman 

05/04 Pastor. Wipson 

12/04 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

29/03 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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