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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2033— 10 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

COMO EXPERIMENTAR A PAZ EM MEIO ÀS TURBULÊNCIAS DA VIDA 

 

 

"Deixo-vos a paz, a minha paz nos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso 

coração, nem se atemorize" (Jo 14.27). 

 

Jesus está no Cenáculo, junto com seus discípulos, na antessala de seu martírio. Longe de estar 

perplexo e intimidado pelos atrozes sofrimentos que deverá enfrentar, está acalmando o coração 

de seus discípulos. Uma das promessas mais consoladoras que Jesus ministra a eles é esta: 

"deixo-vos a paz, a minha paz vos dou". 

 

A paz é um estado de alma, quando desfrutamos plena confiança em Deus, mesmo em meio às turbulências 

mais ruidosas da vida. A paz não é ausência de tempestade; é o senso da presença protetora de Deus em meio 

à tempestade. Num mundo marcado pela guerra, ferido pelo ódio e encharcado de aflição, nós podemos experi-

mentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Em vez de vivermos estrangulados pela ansiedade, 

podemos ser protegidos pela paz. A paz de Deus é a sentinela que guarda a nossa mente e o nosso coração, a 

nossa razão e os nossos sentimentos. 

 

A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Esta fala de um relacionamento certo com Deus; aquela, de um 

sentimento de descanso em virtude desse relacionamento. A paz com Deus é a causa, e a paz de Deus é o re-

sultado. A paz de Deus substitui a ansiedade, quando nas turbulências da vida, deixamos de olhar para as cir-

cunstâncias para adorarmos a Deus por quem ele é e rendermos graças a ele pelo que ele faz. Adoração, peti-

ção e gratidão são os remédios divinos para a ansiedade, e a paz de Deus é a cura que invade a nossa mente e 

o nosso coração. Você, portanto, não precisa viver atormentado; pode experimentar agora mesmo a paz de 

Deus, que excede todo o entendimento. É dessa paz que Jesus está falando com seus discípulos, na mesma 

noite em que foi traído por Judas Iscariotes. Foi na mesma noite em que enfrentaria a mais renhida das bata-

lhas, uma batalha de sangrento suor no jardim do Getsêmani; a noite em que Pedro, covardemente o negaria, 

enquanto sofria cusparadas, açoites e escárnios nas mãos do sinédrio judaico. Naquela noite seus discípulos se 

dispersariam e Jesus seria sentenciado à morte pelo crime de blasfêmia. Oh, o pastor ferido, está consolando 

as ovelhas! Oh, o nosso glorioso Redentor está deixando para nós, a sua paz. 

 

Essa paz é diametralmente oposta à paz que o mundo dá. A paz que o mundo oferece é uma trégua que sacrifi-

ca a verdade, esconde a justiça e aliança-se com o pecado. A paz que o mundo dá é um arremedo de paz. Mas, 

a paz que Cristo dá é verdadeira. Ela nos coloca num relacionamento certo com Deus, com o próximo e com 

nós mesmos. Essa paz não é costurada nos bastidores ensombrecidos da iniquidade, mas foi selada na cruz do 

Calvário. É a paz que coloca os nossos pés no caminho da santidade. É a paz que nos leva a amar até mesmo 

os nossos inimigos. É a paz que aquieta a nossa alma até mesmo nos vales mais escuros da vida. É a paz que 

reina em nós, mesmo quando o nosso corpo está sendo surrado pela enfermidade. Esta paz não nos abandona 

nem mesmo quando cruzamos o vale da sombra da morte. A paz que Cristo dá é a paz que triunfa sobre o me-

do, vence nossas angústias e nos equipa para vivermos vitoriosamente todos os dias da nossa vida. 

 

Você já conhece essa paz? Está tudo bem com sua alma? Há descanso em sua mente? Há refrigério em seu 

coração? Você já foi reconciliado com Deus e já desfruta, portanto, da paz com Deus? Você já tem sido inunda-

do com as consolações divinas e, por isso, já tem bebido dessa fonte inexaurível da paz de Deus? 

 

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! 

 

DIA DAS MÃES 

Neste dia tão especial, desejamos que você, mãe, se aquiete 

no “colo do Seu Criador” e desfrute da verdadeira segurança, 

paz e proteção que só o Senhor pode dar. Nossos cumpri-

mentos a todas as mamães de nossa Igreja! 

 

 

III– Catecismo Maior: 102. Qual é o resumo dos quatro mandamentos 

que contêm o nosso dever para com Deus?  

 

R. O resumo dos quatro mandamentos que contêm o nosso dever para 

com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de 

toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendi-

mento.  

 

 Luc. 10:27. 
 

(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 

 

 

 

 

Sementes Podres 

(2018) 

 
Com doses de humor, o drama Sementes Podres entrou no catálogo do 

Netflix no finalzinho de 2018. Abordando questões sérias de um modo 

leve, o longa francês nos apresenta a história de Wael, um jovem acos-

tumado a aplicar golpes com sua amiga Monique para sobreviver na 

França. 

A vida do protagonista tem uma reviravolta quando um dos golpes não 

dá certo e, para evitar ser preso, Wael aceita a proposta de ser o novo 

mentor de um centro beneficente para crianças problemáticas e reprova-

das na escola, gerenciado por Victor, um velho conhecido de Monique. 

De maneira dinâmica, Wael conquista a confiança das crianças e tem a 

oportunidade de trocar com eles conhecimentos sobre cidadania, tole-

rância religiosa e violência. 

O longa é aposta certeira para começar o ano, pois traz uma dose de 

realidade necessária para avaliarmos nossas atitudes e criarmos empa-

tia ao próximo, algo que nos é despertado no filme através de flashbacks 

da infância do protagonista. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-771-fevereiro-2019-34338) 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

O Diário de Simonton 

(2002) 

 

Ainda mais completa, a 2º edição de O Diário de Simonton traz mapas e 

fotos que formam um documento valioso para a reconstrução histórica 

do ministério desenvolvido no Brasil pelo missionário americano. Com 

uma visão privilegiada da personagem do seu autor, com seus ideais e 

inquietações, o livro nos apresenta um período de catorze anos da vida 

de Simonton, entre 1856-1866. 

Ashbel Green Siminton (1833-1867) ingressou no seminário após ser 

alcançado por um avivamento religioso. Já ordenado, embarcou para o 

Brasil, aqui chegando no dia 12 de agosto de 1859. Em oito anos organi-

zou a primeira Igreja Presbiteriana no país, fundou a Imprensa Evangéli-

ca, o primeiro periódico protestante do Brasil; e criou ainda o seminário 

teológico. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-771-fevereiro-2019-34338) 

 

 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 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-
do Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e família (WEC).  2. Pelas 
áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, 
Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério Infantil, Grupo de 
Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Especial e 
Artes Cênicas. 
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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 

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 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

13– Vinicius Silva Dourado 

 

15– Isabela Carolina Rossi 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO       

15– Marcos e Elizandra Beda    

(Bodas de Zircão) 21 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.   
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Amarildo 
Adalto 
João 

17/05 
Adalto  
João  

Roberto 

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 

17/05 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

17/05 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

17/05 Presb. Marcos 

24/05 Presb. Elizeu 

31/05 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

17/05 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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