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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2027 — 29 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

SOBRE OS OMBROS DOS GIGANTES 

 

Nós só conseguimos enxergar os horizontes distantes porque subimos nos ombros dos gigantes. 

O que sabemos hoje, aprendemos daqueles que viveram antes de nós. A compreensão que te-

mos de mundo é fruto daquilo que nossos antepassados deixaram para nós como legado. Nosso 

conhecimento é a somatória de todas as descobertas feitas por aqueles que nos antecederam. 

Antes de termos a visão do farol alto, tivemos que olhar pelas lentes do retrovisor. O que ouvimos 

e aprendemos de nossos pais é o que sabemos o que apreendemos é o que devemos ensinar 

aos nossos filhos. O conhecimento é um rico acervo que deve ser passado de geração a gera-

ção. 

 

Destacaremos aqui três pontos importantes: 

 

Em primeiro lugar, somos os depositários daquilo que ouvimos de nossos pais. Antecederam-nos os patriarcas e 

os profetas, os apóstolos e os pais da igreja, os reformadores e os grandes missionários e avivalistas. Recebe-

mos deles um legado bendito, a Palavra de Deus revelada, pregada, vivida e experimentada. Eles, como fiéis 

testemunhas, entregaram-nos esse tesouro precioso. Recebemos o evangelho em sua pureza. Aprendemos 

com nossos pais as palavras de vida eterna. Eles pagaram um alto preço para nos deixar essa mui linda heran-

ça. Alguns selaram com seu sangue essa mensagem que receberam, para no-la transmitir com integridade. Ou-

tros viveram como forasteiros neste mundo, desprovidos de um chão hospitaleiro, navegando mares revoltos e 

cruzando desertos inóspitos para alçar bem alto o pendão do evangelho. O evangelho chegou até nós, porque 

antes de nós, gigantes receberam esse depósito e não o retiveram apenas para si. Cumprindo a ordem do Re-

dentor, saíram pelos rincões mais distantes do mundo, fazendo discípulos de todas as nações. A mensagem 

que recebemos, de igual modo, não pode ser por nós alterada nem retida. 

 

Em segundo lugar, somos os instrumentos para comunicar as verdades que aprendemos às próximas gerações. 

O evangelho chegou até nós, mas não pode parar em nós. Deve ser proclamado a tempo e a fora de tempo. O 

que recebemos de nossos pais devemos ensinar aos nossos filhos. O que aprendemos com as gerações preté-

ritas devemos transmitir às gerações pósteras. Estamos numa corrida de revezamento. Se falharmos em passar 

às mãos da novel geração o bastão do evangelho, fracassaremos rotundamente em nossa missão e a presente 

geração mergulhará num abismo sem esperança. Oh, que Deus nos desperte para não nos distrairmos com os 

encantos deste mundo. Que os brilhos deste século não ofusquem nossos olhos. Que as riquezas deste mundo 

não embriaguem nosso coração com os licores dos prazeres. Que compreendamos que a maior necessidade 

dos nossos filhos não é de coisas, ainda que as mais excelentes, mas do evangelho. Que nossa maior contribui-

ção para este mundo seja levar a todos os povos, nesta geração, a mensagem da cruz, única depositária da es-

perança da vida eterna. 

 

Em terceiro lugar, somos os responsáveis para deixar um legado maior do que aquele que recebemos. Se nos-

sos pais foram gigantes, é hora de subirmos nos ombros desses gigantes para enxergarmos horizontes ainda 

mais largos. Se eles, com os parcos recursos que tiveram, transtornaram o mundo, enfrentando a fúria dos reis, 

as presas das feras e as fogueiras ardentes, para nos legar o evangelho, quanto mais nós, que temos ao nosso 

dispor tão ricas ferramentas, devemos sair do conforto das quatro paredes, para irmos a todas as nações, nave-

gando mares e ultrapassando fronteiras, para anunciarmos a Cristo a todos os povos. O tempo urge. A hora é 

agora. Não há mais tempo a perder. Chegou a hora de transmitirmos às futuras gerações o que ouvimos de 

nossos pais e levarmos a luz de Cristo para dentro desse mundo trevoso. 

 

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! 

 

 

III- Catecismo Menor:  103. Pelo que oramos na terceira petição? 

R. Na terceira petição, que é: "Seja feita Tua vontade, assim na terra co-

mo no Céu", pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e 

desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a 

ela em tudo, como fazem os anjos no Céu. 

 

 Ref. Mt 24.39; Fp 1.9-11; Sl 103.20-21. 

 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 103. 5a. Que o que Deus proíbe não se há de fa-

zer em tempo algum, e o que Ele manda é sempre um dever; mas nem 

todo o dever especial é para se cumprir em todos os tempos.  

 

 Rom. 3:8; Deut. 4:9; Miat. 12:7; Mar. 14:7.  

 

(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 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. 

 Participe desta Classe, via WhatsApp, no grupo Classe Especial, 

abertura do grupo para os participantes às 19h30min, encerramen-

to até 21h.  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

 

 

A menina e o leão 

(2019) 
 

A menina e o leão, disponível na plataforma de streaming do Netflix, nos 

conta a história de Mia, a filha mais velha de uma família de cuidadores 

de animais que se muda de Londres para a África do Sul. 

Com saudades dos amigos ingleses, a protagonista encontra no recém-

nascido leão-branco, apelidado de Charlie, uma maneira de suprir esse 

sentimento nostálgico de seus amigos e pais natal. 

Com o passar do tempo, a jovem cria um vínculo especial com o animal, 

tornando-se praticamente inseparáveis. Até que anos depois, o bicho é 

ameaçado e Mia parte com ele em uma jornada para devolvê-lo à selva. 

Com belas imagens, o filme é puro entretenimento para a família, abor-

dando de maneira leve temas como relações familiares e como os pais 

têm importante função nas vidas e personalidades dos filhos, e ainda 

serve como uma espécie de denúncia contra as práticas de caça 

(legalizadas), que leva à morte centenas de animais por anos no solo sul

-africano. 

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

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

         Caminhar com Deus 

          Martyn LIoyd Jones 

 

Organizado por Robert Backhouse, Caminhar com Deus conta com 366 

mensagens inspiradoras de escritos de Martyn LIoyd Jones, que talvez 

tenha sido o médico mais distinto de toda a Inglaterra. Contudo, cedo em 

sua carreira, deixou a profissão para dedicar-se a um “chamado mais 

alto”, melhor dizendo, à “cura de almas”. A seleção de feita por Robert é 

encorajadora, esclarecedora e desafiadora. 

A ideia é que todos os leitores de Caminhar com Deus adquiram maior 

entendimento da verdade bíblica sobre a salvação, o evangelho, o aviva-

mento, o Reino de Deus, a vitória da fé, entre tantos outros temas que 

os levarão a conhecerem e se aproximarem mais de Deus. 

O livro de devocional diário publicado pela Editora Cultura Cristã é um 

excelente investimento para a caminhada cristã e presente de Natal. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-

34801)  

 

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 

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

22– Adham Christy Pires 

 

24– Plínio Cardin 

 

24– Luís Fernando Recchia 

 

28– Selma Maria de Salles Cardin 

 

29– Simone Soares Alves 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

01-Isabela Mota 

 

03– Tânia Thaís Justino Mathias 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

 

Assista a programação on line da igreja no facebook, com link 

do grupo do WhatsApp > IPA - Boletins: 

https://www.facebook.com/IPararas/  
 
Escola Dominical - on line às 9h 

 

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

- Manual Presbiteriano) 
 

LITURGIA NOTURNA* 

 

Assista a programação on line da igreja no facebook, com link 

do grupo do WhatsApp > IPA - Boletins: 

https://www.facebook.com/IPararas/  
 
Culto noturno - on line às 19h 

 

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

- Manual 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.  
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 22/03/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 

Roberto 
Carlos 

05/04 

Roberto  

Carlos 
André 

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 
José Claudio e 

Dalva 

05/04 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Malu 

Joseane 

Juliana 

05/04 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

05/04 Pastor. Wipson 

12/04 Presb. Marcos 

19/04 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

05/04 Rafinha 
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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