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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2029 — 12 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

COVID-19: PREVENÇÃO E FÉ 

 
 

Praticamente todas as nações do mundo já foram atingidas pela pandemia do COVID-19. Mais de 

cinquenta por cento de todos os estudantes do mundo tiveram suas aulas suspensas. A pandemia 

trouxe não apenas um grave problema de saúde pública, mas também, uma forte recessão econô-

mica. Governantes e governados, empresários e empregados, profissionais liberais e trabalhado-

res informais, estudantes e aposentados estão sofrendo os esbarros dessa crise global. O que fa-

zer neste momento de perplexidade? 

 

Em primeiro lugar, nessa pandemia precisamos de prevenção e cautela A Palavra de Deus nos ensina preven-

ção, quando se trata de doenças contagiosas. O livro de Levítico é um manual de medicina preventiva. Aliás, o 

mais avançado de seu tempo. A nossa fé não nos imuniza. Precisamos atender aos apelos das autoridades mé-

dicas e nos precavermos. Trata-se de uma pandemia e não se pode subestimar o alto grau de contágio do CO-

VID-19 e suas graves consequências para a saúde pública. Por outro lado, precisamos de cautela, pois vivemos 

o drama do esgotamento de recursos financeiros para o sustento das famílias. Muitos alertam para o risco do 

chamado lockdown, a paralisação total, uma vez que isso pode colocar em colapso a realidade social do povo, 

especialmente dos menos favorecidos financeiramente, que não têm reservas financeiras suficientes para colo-

car o pão diário sobre a sua mesa. 

 

Em segundo lugar, precisamos compreender que esta pandemia não pegou Deus de surpresa nem o deixou em 

apuros. Os homens podem ter sido surpreendidos, Deus não. Os homens podem ficar perplexos, Deus não. Os 

homens podem não saber o que fazer, porém, Deus sabe. Ele é soberano. As rédeas da história estão em suas 

mãos. Tudo o que ele faz ou permite tem um propósito. Esta pandemia revela-nos que o poder econômico, cien-

tífico e bélico das poderosas nações é insuficiente para resolver os dramas da humanidade. O homem é vulne-

rável e impotente. Aprendemos, outrossim, que ricos e pobres, doutores e iletrados, governantes e governados 

estão sob os mesmos riscos. Nenhum palácio pode proteger os poderosos. Mas, ainda podemos aprender des-

sa comoção mundial que as nações podem se unir e tornarem-se mais solidárias. Estamos todos dentro do 

mesmo barco, navegando por mares revoltos. Sabemos, com inabalável convicção, que o mesmo Jesus que 

morreu e ressuscitou está com o livro da história em suas mãos e ele é o nosso timoneiro. Ele mesmo conduzirá 

a história à sua consumação. 

 

Em terceiro lugar, precisamos compreender que nos tempos de crise, a igreja de Cristo pode experimentar um 

grande reavivamento. Quando compulsamos as páginas da história aprendemos que os tempos de crise, epide-

mias, guerras, catástrofes e recessão econômica, a igreja humilhou-se sob a poderosa de Deus e o Espírito 

Santo soprou sobre ela, nesses tempos, um alento de vida, erguendo-a do abatimento para grandes reaviva-

mentos. Oh, que a igreja cristã se coloque na brecha para se humilhar diante de Deus, orar e buscar a sua face, 

arrependendo-se de seus pecados, para que Deus venha, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. É 

tempo da igreja, também, espalhar, sem moderação, a semente da esperança, as boas novas do evangelho, a 

mensagem da salvação em Cristo. Chegou a hora da igreja, de igual forma, demonstrar amor ao próximo, ser-

vindo-o com presteza e abnegação, dando pão a quem tem fome, assistindo desta forma os necessitados. Mi-

nha convicção é que quando esta crise passar, sairemos dela mais quebrantados, mais humanizados, mais soli-

dários e mais pertos de Deus e uns dos outros. Que Deus nos abençoe! 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=280  

 

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=280


 

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:  105. Pelo que oramos na quinta petição? 

 

R. Na quinta petição, que é: "E perdoa-nos as nossas dividas, assim co-

mo nós também perdoamos aos nossos devedores", pedimos que Deus, 

por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que 

somos animados a pedir, porque, pela Sua graça somos habilitados a 

perdoar de coração ao nosso próximo. 

 

 Ref. Sl 51.1-2, 7; Mt 18.35. 

 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 7a. Que aquilo que nos é proibido ou mandado 

temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que se-

ja evitado ou cumprido por outros segundo o dever das suas posições.  

 

 Exo. 20; Lev. 19:17; Gen. 18:19; Deut. 6:6:7; Jos. 24:15.  

(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 

 

 

 

 

 

 

 

Homens de Coragem 

(2017) 

 

Baseado em fato reais, Homens de Coragem conta a história dos bom-

beiros da Montanha de granito, nos Estados Unidos, responsáveis por 

combater o fogo de estrutura municipal que atingiu a região em 2013. 

No longa, vemos o grupo de elites em um clássico filme hollywoodiano 

com momentos épicos, de transformação e grandes atos. E mais: o filme 

conta com passagens cheias de sensibilidade, mesclando as histórias de 

vidas dos bombeiros com o acidente que ficou conhecido como um dos 

maiores incêndios do país.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp785-abril-2020-35055)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

Não jogue sua Vida Fora   2013 -   (John Piper) 

Quantas vezes gastamos nosso tempo em diversões triviais, prezando o 

conforto e o prazer, escondendo nossos pecados e até mesmo nossa 

fé? Em Não jogue sua vida fora, John Piper nos adverte a não levar uma 

vida inútil. 

A intenção do autor é atrair-nos para uma vida voltada para a redenção e 

prostrada aos pés da glória e da cruz de Cristo, colocando nosso Deus 

no topo de nossas prioridades. 

Se assim como o apóstolo Paulo, você crê que o viver é Cristo e o mor-

rer é lucro, recomendamos a leitura deste livro! Se não crê, mais ainda. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp785-abril-2020-35055)  

 

 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 

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-

res e parentes dos membros da IPA. 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson,  

Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e WEC), Rev. Ronal-

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/bp785-abril-2020-35055
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp785-abril-2020-35055


do Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e família (WEC).  2. Pe-

las áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, 
SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério Infantil, Gru-

po de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Es-
pecial e Artes Cênicas. 

 

II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia ; Eloá (neta Cleusa Gaino); Da-

niel (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Li-

sardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria Guedes (irmã da 

Jô), Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), Clélia de Mello, Luiza 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 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

12– Edgard José de Araújo 

 

18– Letícia Fernanda dos Santos 

 

19– Nilman Krebsky 

 

19– Cristiane Luiza Heringer 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

16– Tainá e José Júnior   

(Bodas de Flores, Frutas ou Cera) 04 anos 

 

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.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IPararas/
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 05/04/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Carlos 

André 
Fernando 

19/04 

André 

Fernando 
Edgard 

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 Carlos e Tamires 

19/04 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

19/04 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

19/04 Presb. Elizeu 

26/04 Presb. Plínio 

03/05 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

19/04 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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