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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2028 — 05 de abril 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

COMO VENCER O MEDO 
 

O medo faz parte da vida humana. Revela nossa limitação e fragilidade. Não somos autossuficien-

tes. Não temos recursos em nós mesmos para superarmos todas as adversidades que se nos so-

brevém. A pandemia do corona vírus alarma o mundo, abala as nações e deixa os povos vulnerá-

veis. Precisamos administrar os temores que assaltam o nosso coração. Onde podemos encontrar 

ajuda? Como podemos aquietar nossa alma aflita? Qual é o refúgio verdadeiro na hora que nossa 

vida é varrida pela fúria das ondas e açoitada pelos ventos contrários? O apóstolo Paulo diz que 

Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. O medo atormenta e oprime. O medo tira nos-

sos olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias. O medo apequena a fé, enfraquece o amor 

e escure a esperança. Como vencer o medo? 

 

Em primeiro lugar, vencemos o medo quando temos consciência de que Deus está no controle de todas as coi-

sas. Nada pega Deus de surpresa nem qualquer situação escapa ao seu conhecimento. Ele tudo vê, tudo co-

nhece e a todos sonda. Ele está assentado no trono, tem as rédeas da história em suas mãos e também o con-

trole de todas as coisas, inclusive dessa pandemia que assusta a humanidade. Vale destacar que mesmo quan-

do perdemos o controle, ele continua no controle. Mesmo quando não sabemos o que fazer, ele controla e dirige 

os acontecimentos. Mesmo quando os homens entram em pânico, ele permanece imperturbável em seu gover-

no. A história não está à deriva nem caminhando sem rumo ladeira a baixo. Deus não apenas está no controle, 

mas está trabalhando para aqueles que nele esperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 

amam a Deus. 

 

Em segundo lugar, vencemos o medo quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza na 

tribulação. O fato de Deus estar no controle não significa que o dia da adversidade não chegue. Faz parte do 

tratamento de Deus conosco termos que lidar com situações adversas. Não raro precisamos navegar por mares 

encapelados, caminhar por desertos tórridos e descer a vales escuros. Nessas horas Deus nos prova para nos 

aprovar. As tempestades vêm não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. Nas tri-

bulações desenvolvemos a paciência triunfadora e através dessa paciência, temos experiências com Deus e 

saímos da prova mais fortes. Como o metal lançado ao fogo, percebemos que o fogo da prova só queima nos-

sas escórias. Saímos da fornalha de Deus mais puros e mais preciosos aos seus olhos. 

 

Em terceiro lugar, vencemos o medo quando temos a experiência de lançar sobre Deus todos os nossos temo-

res. Em nos vindo o temor, devemos confiar no Senhor. Dele vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Debai-

xo de suas asas encontramos proteção dos perigos que nos ameaçam. Deus é maior do que os problemas que 

nos afligem. O que nos ameaça está rigorosamente sob o seu controle. Se ele está conosco, ainda que ande-

mos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer. Se ele é por nós, quem será contra nós? Porque nós 

estamos nele e ele está em nós, podemos ter plena certeza de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem 

principados, nem coisas do presente nem do porvir poderão nos separar do seu amor. Não sobrecarregue seu 

coração com o medo. Esse fardo é pesado demais para você levar. Lance sobre o Senhor toda a sua ansieda-

de. Deixe aos pés do Senhor os seus temores. Entregue, confie e descanse. Ele é poderoso para cuidar de vo-

cê agora e sempre. Sua bondade e sua misericórdia vão escoltar você até à glória. Ele mesmo tomará você pe-

la mão, guiará você com seu conselho eterno e depois receberá você na glória. Medo não, confiança em Deus, 

sim! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=279  

 

  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=279


 

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:  104. Pelo que oramos na quarta petição? 

 

R. Na quarta petição, que é: O pão nosso de cada dia nos dá hoje", pe-

dimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente 

das coisas boas desta vida, e gozemos com elas de suas bênçãos. 

 

 Ref. Pv 30.8-9; 1Tm 6.6-8; Pv 10.22. 

 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 6a. Que, sob um pecado ou um dever, todos os 

da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as 

coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles.  

 

 Heb. 10:24-25; I Tess. 5:22; Gal. 5:26; Col. 3:21; Judas 23. 

 

(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.  

 Classe especial às 19h30min – estudos doutrinários – Aula interati-

va do Hangouts – acesso pelo link no WhatsApp no dia e horário 

da aula. 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

 

 

Intriga Internacional (1959) 

Intriga Internacional conta a história do publicitário Roger Thornhill (Cary 

Grant), que é confundido com o agente George Kaplan e sequestrado 

pelos capangas de Phillip Vandamm (James Mason), que está tentando 

colocar as mãos em segredos do governo e vem sendo investido pelo 

agente Kaplan. 

Depois de escapar e ser desacreditado por todos ao seu redor em rela-

ção ao que está acontecendo, Roger tenta descobrir quem é o homem 

com quem está sendo confundido, mas ele acaba se envolvendo em si-

tuações ainda piores, que o fazem ter de fugir não só de Vandamm, mas 

da polícia também. 

Intriga Internacional é a história de um homem comum que se vê envolto 

em acontecimentos muito maiores que ele. Assim como nós, homens 

comuns envoltos em uma história real muito maior que nós e que nos 

muda completamente, a história da Salvação. 

Jornal Presbiteriano  Ano 58 nº763 - Junho de 2018 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

Rumo a Canaã – Oren R. Martin 

Rumo a Canaã nos apresenta um olhar abrangente sobre a promessa 

da terra Bíblia, demonstrando como, dentro do quadro redentor-histórico 

do plano de Deus, a promessa da terra avança para o lugar do reino que 

se perdeu no Éden. 

Para gerar entendimento sobre a terra da promessa no plano redentor 

de Deus, Oren nos leva a uma viagem do Éden à Nova Jerusalém, 

apontando que como Gênesis começa com a criação, em que os seres 

humanos vivem na presença de seu Senhor, Apocalipse termina com 

uma nova criação ainda mais gloriosa, onde todos os redimidos habita-

rão com o Senhor e seu Cristo. 

Dirigindo-se a questões-chave na teologia bíblica, Rumo a Canaã é um 

esforço criativo para ajudar os cristãos a entender melhor a Escritura. 

(Jornal Presbiteriano  Ano 58 nº763 - Junho de 2018) 

 

REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

Reunião do Jovens às 19h30min – pelo aplicativo da ZOOM – interessa-

do entrar em contato com o TOM no WhatsApp. 

 

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 

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


e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Conver-

são 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 (conversão) e Paulo Neto (conversão  e proteção). 

 

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 

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/  
 

 EBD on line às 9h – estudos na revista expressão (É tudo so-

bre Jesus) 

 

(*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/  
 

 Atividade interativa com as crianças – 18h. 

 Reunião on line às 19h – separe este momento para seu culto 

individual ou doméstico com o apoio da mídia digital produzida 

pelos líderes da nossa igreja. 

 

(*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 29/03/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Roberto  

Carlos 
André 

12/04 

 Carlos 

André 
Fernando 

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 Plínio e Selma 

12/04 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

12/04 ——— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

12/04 Presb. Marcos 

19/04 Presb. Elizeu 

26/04 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

12/04 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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