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  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 

                                                           

 
 
 

 

  
TRÊS LIÇOES DA PANDEMIA 

 

O mundo foi abalado pela pandemia do novo corona vírus. Praticamente todas as nações do mun-

do foram atingidas. O COVID-19, trouxe em sua bagagem um grave problema de saúde pública ao 

mesmo tempo que provocou um verdadeiro terremoto na economia mundial. A recessão econômica 

trará em sua esteira desdobramentos medonhos para as nações, gerando milhões de desempre-

gos e convulsão social. As nações estão perplexas. Os homens estão aflitos. Já são mais de 164 

mil pessoas ceifadas em todo o mundo (dados de 19/04/2020). A despeito dos esforços conjugados 

das nações do mundo, ainda não temos uma solução pronta nem eficaz para debelar esse mal. Esse fato, ense-

ja-nos três lições solenes: 

Em primeiro lugar, o poder econômico não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. As principais 

nações atingidas por essa pandemia até o momento são as nações mais ricas do mundo. Essas nações têm 

robustos orçamentos e têm usado somas astronômicas para socorrer o seu povo. Inobstante esses alentados 

investimentos, milhares de pessoas estão sendo ceifadas todos os dias, carecendo daquilo que é gratuito e na-

da custa ao homem, o ar para encher os seus pulmões. O vírus COVID-19, como um arauto solene, trombeteia 

aos ouvidos das nações, que o dinheiro, por mais volumoso, não tem solução para sanar todos os males que 

afligem a humanidade. 

Em segundo lugar, o poder científico não é capaz de trazer cura para todas as doenças que afligem a humani-

dade. Vivemos no período mais fascinante da história. A ciência tem se multiplicado. O avanço científico tem si-

do notório em todas as áreas. A medicina avançou sobremodo, com descobertas importantíssimas de vacinas, 

remédios e capacidade diagnóstica. Vivemos na antessala dos milagres da ciência. Cientistas de grande enver-

gadura têm trazido à baila novas técnicas de tratamento e novas intervenções cirúrgicas, que têm dado ao ho-

mem maior expectativa de vida e melhor qualidade de vida. Tanto a medicina preventiva quanto a interventiva 

são evidências incontestáveis dessas conquistas. Porém, a despeito de todos esses avanços, a ciência ainda 

não é uma luz capaz de iluminar todos os labirintos dessa pandemia que colocou as nações de cócoras. O po-

der da ciência ainda não tem resposta rápida nem eficaz para o enfrentamento dessa crise. 

Em terceiro lugar, o poder político não é capaz de administrar com eficiência essa pandemia que assola as na-

ções. Os líderes mais influentes do mundo, mesmo os presidentes e ministros das nações mais ricas e opulen-

tas do planeta, apesar de reunirem todos os seus esforços e usarem todos os seus recursos, não têm consegui-

do dar uma resposta eficaz para a vencer essa pandemia. A Organização Mundial de Saúde, mesmo envidando 

todos os seus esforços, não consegue sanar esse mal nem sequer acalmar os corações aflitos, apontando para 

uma solução eficaz à vista. Da mesma forma que o dinheiro e a ciência são impotentes, o poder político também 

o é. 

Diante do exposto, fica aqui uma conclusão óbvia: os recursos da terra são colunas frágeis demais para manter 

a humanidade de pé. Os recursos dos homens são insuficientes para erradicar os males que afligem as nações. 

É necessário nessa hora reconhecer que precisamos de Deus. Só dele pode vir o nosso socorro. Só ele é o 

nosso refúgio de geração em geração. É tempo de Brasil e das outras nações voltarem seus olhos para Deus. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=282  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=282


 

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! 

 

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 02/05 (sábado) às 19h -  

 Pauta: Ações administrativas e pastorais durante a quarentena. 

 

 

III- Catecismo Menor:  107. Que nos ensina a conclusão da Oração Do-

minical? 

 

R. A conclusão da Oração Dominical, que é: "Porque Teu é o reino, o po-

der e a glória, para sempre. Amém", ensina-nos que na Oração devemos 

confiar somente em Deus, e louvá-lO em nossas orações, atribuindo-Lhe 

reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de 

sermos ouvidos, dizemos: Amém. 

 

 Ref. Dn 9.18-19; Fp 4.6; 1Cr 29.11-13; 1Co 14.16; APERGUNTA 

22.20-21. 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

 

III– Catecismo Maior: 100. Que pontos devemos considerar nos dez 

mandamentos?  

 

R. Devemos considerar nos dez mandamentos - o prefácio, o conteúdo 

dos mesmos mandamentos e as divinas razões anexas a alguns deles 

para lhes dar maior força.  

(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 

 

 

 

 

Modo Avião (2020) 

 

O filme, original do Netflix, nos apresenta a história de Ana, uma influen-

cer digital que se deslumbra com todas as possibilidades que o sucesso 

nas redes sociais oferece, e acaba criando uma vida e rotina planejadas, 

mas sem ligar muito para as consequências dos seus atos. 

Até que um dia, após muitos avisos de “cuidados” dos seus pais, a jo-

vem interpretada por Larissa Manoela, sofre um sério acidente de carro, 

o que a leva a deixar sua função de influenciadora e lidar com a realida-

de e responsabilidades. Com isso, os seus pais a incentivam, através de 

um plano engraçado, a passar um tempo na casa de seu avô Germano, 

no interior do estado de São Paulo e sem acesso à tecnologia. 

O tempo em off das redes se mostra com uma oportunidade para Ana 

redescobrir sua identidade, valorizar as pequenas e simples alegrias da 

vida e se atentar para as pessoas que nos amam nossa família. 

O filme teen é leve, divertido e atual, principalmente nestes dias em que 

estamos com uma rotina adaptada, se cuidando e reaprendendo sobre 

valores e virtudes essenciais, como o relacionamento familiar.  

Nossa sugestão: aproveite tempo precioso ao lado de seus queridos 

(seja por chamadas de vídeos ou pessoalmente) para realizar cultos do-

mésticos e curtir momentos de entretenimento assistindo filmes que le-

vem a reflexão como o Modo Avião. Acima de tudo: cuide-se! 

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

Design Inteligente sem censura – Jonathan Witt, Willian  A. Dembski 

2013 

 

O Design Inteligente vem sendo amplamente discutido em escolas e uni-

versidades. Teólogos, filósofos e cientistas têm debatido sobre uma 

questão: “As coisas da natureza são produto exclusivamente de forças 

irracionais, ou será que uma razão criadora tomou parte nessa cria-

ção?”. Essa é uma das mais importantes e fundamentais perguntas da 

História. 

O livro escrito por Jonathan Witt, Willian  A. Dembski se apresenta como 

um guia sem censura de argumentos sólidos para responder se a mente 

fez a matéria ou a matéria fez a mente. Estude. Leia. 

(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-

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


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

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); Dani-

el (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Lisar-

do (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). 

 

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 

19– Nilman Krebsky 

 

19– Cristiane Luiza Heringer 

 

25– Cléria Alves dos Santos Rodrigues 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

26– Esdras Nunes Mafra 

 

30– Maria Ap. Parangaba Sales 

 

30– Pastor Fabiano Lacerda Mafra 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO       

27– Fernando e Maria Ap. Sales   

(Bodas de Coral) 35 anos 

28– Cleria e Antônio Pelegrino  

(Bodas de Pérola) 30 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/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 19/04/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Fernando 

Edgard 
Amarildo 

03/05 

Edgard 
Amarildo 

Adalto 
 

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 

03/05 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

03/05 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

03/05 Pastor. Wipson 

10/05 Presb. Nilman 

17/05 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

03/05 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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