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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2032 — 03 de maio 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 

                                                           

 
 
 

 

  
  

 

UM PROJETO ARROGANTE, UM JUÍZO CERTO (Gênesis 11.1-9) 

 

A torre de Babel é um emblema da arrogância humana e do juízo divino. Ninrode edificou um 

império e fundou cidades-estados (Gn 10.8-12). Essa geração ímpia, quis tornar o seu nome 

célebre e inverter o propósito de Deus de repovoar a terra (Compare Gn 9.1 com Gn 11.4). Des-

se episódio podemos tirar duas lições: 

 

Em primeiro lugar, o humanismo idolátrico sempre alimenta projetos arrogantes (Gn 11.1-4). O 

texto bíblico nos informa que os homens se uniram não para construir uma cidade e uma torre, 

mas para construir uma cidade e uma torre em rebelião contra Deus. Seus planos excluem a 

Deus e estão em oposição a Deus. Eles se unem não para cumprir o projeto divino, mas para substituir o plano 

de Deus pelos seus projetos. Querem banir Deus e se colocarem no centro da história. Eles não apenas se 

opõem a Deus, mas querem ser como Deus e até mesmo ocupar o lugar de Deus. Quais foram suas motiva-

ções? Primeiro, notoriedade (Gn 11.4a). Querem tornar célebre o seu nome. Querem fama. Desejam os holofo-

tes. Aspiram ser o centro de todas as coisas. O antropocentrismo idolátrico não morreu. Está em voga em nossa 

geração. As nações têm virado as costas para Deus e tentado banir Deus de sua história. Têm substituído Deus 

por outros deuses. Mais do que isso, têm escarnecido do nome de Deus e cultuado a si mesmos. Segundo, con-

trariar a vontade de Deus (Gn11.4b). A ordem de Deus era para encher a terra, ou seja, uma visão centrífuga e 

eles não querem ser espalhados, por isso, adotaram uma perspectiva centrípeta. Sempre que o homem tenta 

estabelecer seus próprios planos fora da vontade de Deus, invertendo o projeto de Deus, demonstra sua deso-

bediência arrogante e sua jactância demoníaca (Tg 4.16). Terceiro, estabelecer uma nova religião (Gn 11.4). É 

óbvio que os construtores não eram tão tolos a ponto de pensar que poderiam construir uma torre cujo topo che-

gasse literalmente até aos céus. Essa torre era um zigurate, um monumento com propósito religioso, a fim de 

estabelecer contato com os deuses e buscar orientação nos astros. A torre de Babel é um símbolo da apostasia 

declarada e afrontosa. É a tentativa de tirar Deus do centro da vida e colocar em seu lugar outros deuses. 

 

Em segundo lugar, o juízo de Deus é inevitável aos que arrogantemente desafiam seu poder (Gn 11.5-9). Os 

homens de Babel fizeram uma torre para os deuses descerem, mas quem desceu foi o Deus Todo-poderoso, o 

Deus da aliança, para exercer sobre eles o seu juízo. Deus entra em conselho com as pessoas da Trindade (Gn 

11.5,6) para frustrar aquele projeto arrogante. Como Deus exerceu o seu juízo? Primeiro, confundiu a linguagem 

deles (Gn 11.7). Até então, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar (Gn 11.1). Ao confundir a 

linguagem deles, não puderam mais entender uns aos outros. Sua comunicação foi interrompida. Seus planos 

foram frustrados. Sua soberba foi golpeada. Sua arrogante pretensão tornou-se nula. Deus desbancou, num só 

golpe, tanto o humanismo idolátrico como o panteão dos deuses que queriam invocar a partir de sua torre mal-

fadada. Segundo, dispersou-os pela superfície da terra (Gn 11.8,9), impedindo que eles continuassem a edificar 

a cidade da rebelião. É impossível lutar contra Deus e prevalecer. A torre de Babel é um símbolo da soberania 

inquestionável de Deus, que ao mesmo tempo que exerce seu juízo, também demonstra sua misericórdia. Deus 

os dispersou para que não tivessem todos que perecer nesse ajuntamento de rebelião e apostasia. A dispersão 

ao mesmo tempo que foi um juízo divino, foi também uma demonstração de que o plano de Deus não pode ser 

frustrado e que sua graça triunfará. Deus formará uma nova nação a partir de Abraão, e por meio dele todas as 

famílias da terra serão abençoadas. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes // https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=283  

  



 

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:  OS DEZ MANDAMENTOS         Ex 20.3-17 

 

1. Não terás outros deuses além de mim.  

2. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que 

há em cima no céu, e do que há em baixo na terra, nem de coisa que 

haja nas água debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, 

porque Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniqüida-

de dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me 

aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me 

amam e que guardam os meus preceitos.  

3. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor 

não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu 

Deus.  

4. Lembra-te de santificar o dia de Sábado. Trabalharás seis dias e farás 

neles tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do 

Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu fi-

lho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas 

portas para dentro. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, e 

tudo o que neles há, e descansou no sétimo e o santificou.  

5. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a 

terra que o Senhor teu Deus te há de dar.  

6. Não matarás.  

7. Não adulterarás.  

8. Não furtarás.  

9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.  

10. Não cobiçarás a casa de teu próximo; não desejarás a sua mulher, 

nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, 

nem coisa alguma que lhe pertença.  
 

RESUMO DOS DEZ MANDAMENTOS 

Lc 10.27 

Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda tua a alma, de 

todas as tuas forças e de todo o teu entendimento; e ao teu próximo co-

mo a ti mesmo. 

 

ORAÇÃO DOMINICAL 

Mt 6.9-13 

Pai nosso que estás nos Céus, santificado seja Teu nome; venha o Teu 

reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como no Céu. O pão nos-

so de cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas, assim co-

mo nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos deixes cair em 

tentação, mas livra-nos do mal; porque Teu é o reino, o poder e a glória 

para sempre . Amém. 

 

CREDO 

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em 

Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por 

obra do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob o poder 

de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu em Hades; 

ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à mão 

direita de Deus Pai todo poderoso; donde há de vir a julgar os vivos e os 

mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja universal; na comunhão 

dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida 

eterna. Amém. 
 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 101. Qual é o prefácio dos dez mandamentos?  

 

R. O prefácio dos dez mandamentos é: "Eu sou o Senhor teu Deus, que 

te tirei da terra do Egito, da casa da servidão". Nestas palavras Deus 

manifesta a sua soberania como JEOVA (Senhor), o eterno, imutável e 

todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas 

palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto, com todo o 

seu povo e com o Israel antigo; que assim como tirou a estes da servi-

dão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é 

nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus 

mandamentos.  

 

 Exo. 20:2; Isa. 44:6; Exo. 3:14 e 6:13; At. 17:24, 28; Gen. 17:7; 

Rom. 3:29; Luc. 1:74-75 1 Pedro 1:15-18.  

(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 

 

 

 

 

 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças 

Como levaríamos a vida se pudéssemos apagar ligeiramente as dores 

provocadas por decepções e assuntos mal resolvidos? 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças nos leva a pensar sobre 

essa possibilidade. 

O longa, estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet, nos apresenta a histó-

ria de Joel Barish, que resolve se submeter a um processo que apaga de 

seu cérebro todos os traços de memória de Clementine Kruczynski. 

Os dois eram namorados, mas depois de um tempo, os problemas fica-

ram mais frequentes que os sorrisos. 

Mais do que uma história dramática de amor que aborda questões que, 

infelizmente, muitos casais preferem não enfrentar, o filme questiona co-

mo enfrentamos a realidade e lidamos com dor e sofrimento. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Beleza e Glória do Espírito Santo – Joel Beeke, Joseph A. Pipa 

Visando exaltar a beleza e glória da terceira pessoa da Trindade, o livro 

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


Beleza e Glória do Espírito Santo é uma rica compilação de estudos 

com foco bíblico, doutrinário, histórico ou pastoral sobre o inestimável 

ministério do bendito Espírito Santo, cuja obra é essencial para a salva-

ção daqueles escolhidos pelo Pai e comprados pelo Filho pelo seu pre-

cioso sangue. 

Em tempos em que o ministério do Espírito na igreja é identificado com 

fenômenos extraordinários ou experiências emocionais, este livro nos 

apresenta uma perspectiva bíblica do Espírito como aquele que exalta a 

Palavra Encarnada através da Palavra escrita, trazendo redenção e paz 

àqueles por quem Cristo morreu.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 

 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. 

 

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),  

Eraldo Lozan (cunhado da Bia). 

 

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 pelos países e pelas vítimas do Coronavírus para que 

Deus amenize os danos na saúde, na política e na economia mundial. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

26– Esdras Nunes Mafra 

 

30– Maria Ap. Parangaba Sales 

 

30– Pastor Fabiano Lacerda Mafra 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

04-Elizandra Verissimo da Silva Beda 

 

05– Maria Luiza dos Santos Raxkid 

 

06– Eduardo de Freitas Bernardes 

 

06– Yana Dias Baraúna Silva 

 

08– Camila de Freitas Bernardes 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO       

05– Everaldo e Juliana Carmello    

(Bodas de Barro ou Papoula) 08 anos 

06– João Eduardo e Sandra Cristina    

(Bodas de Nácar) 31 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. 

https://www.facebook.com/IPararas/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 26/04/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 

Amarildo 
Adalto 

10/05 

Amarildo 

Adalto 
João 

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 

10/05 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

10/05 ——— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/05 Presb. Nilman 

17/05 Presb. Marcos 

24/05 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

10/05 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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