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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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

OS ÍDOLOS DO MUNDO TÊM OS PÉS DE BARRO 

 

O título desta pastoral foi extraído do livro de Daniel, capítulo 2. Nabucodonosor sonhou com 

uma imagem cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata. O ventre e os qua-

dris de bronze e as pernas e os pés de ferro e barro. Uma pedra não lavrada por mãos, tocou 

nos pés dessa estátua e ela toda virou pó. Essa estátua representava os quatro grandes impé-

rios mundiais: o império Babilônico (a cabeça de ouro); o império Medo-Persa (peito e braços 

de prata); o império Greco-Macedônio (o ventre os quadris de bronze); e o império Romano 

(as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro). A pedra não lavrada por 

mãos que transforma a estátua em pó representa o Reino de Cristo. 

 

A descrição feita por Daniel aponta para a verdade solene de que os poderes e os ídolos do mundo têm os pés 

de barro e eles não podem prevalecer. Os reinos do mundo vão cair e todos os reinos do mundo serão do Se-

nhor e do seu Cristo. Nesses dias em que as nações estão sendo assoladas pela pandemia do COVID-19, con-

cluímos que os grandes ídolos deste mundo têm os pés de barro. Quais são esses ídolos? 

 

Em primeiro lugar, o poder econômico. O dinheiro é o grande ídolo de nossa geração. É o ídolo mais adorado 

no mundo. Os homens confiam em seu dinheiro. Matam e morrem por ele. Sacrificam a vida, a família e a alma 

no altar de Mamom. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa pandemia, o dinheiro demonstrou ser 

um ídolo com os pés de barro. Ele não pode evitar a pandemia nem debelá-la. 

 

Em segundo lugar, o poder científico. A ciência tem alcançado o pináculo de suas conquistas neste século. Vive-

mos no reino milagroso do avanço da ciência. Porém, apesar de suas vitórias extraordinárias, ela também não 

pôde trazer uma solução rápida e eficaz para esse mal que assola as nações, ceifando milhares de vidas e pro-

vocando uma das maiores recessões econômicas dos últimos tempos. A ciência não é a luz que vinda ao mun-

do ilumina a todo o homem. Ela não tem todas as respostas. Seus pés são também pés de barro. 

 

Em terceiro lugar, o poder político. Os homens, cheios de empáfia, e com muito poder nas mãos, jactam-se de 

sua influência e de seu poder político. Reis, presidentes, ministros, governadores, prefeitos, sentem-se onipo-

tentes com a caneta nas mãos. Porém, aqueles que se assentam nos tronos da terra são vulneráveis, depen-

dentes e mortais. Todos têm os pés de barro. Os palácios, os parlamentos e as cortes, no exercício de seu po-

der, demonstraram-se absolutamente impotentes para lidar com este vírus, que ao espalhar-se pelos rincões do 

mundo, botou as nações, inclusive as mais poderosas, de cócoras, completamente fragilizadas. O poder político 

não é autossuficiente nem eficazmente suficiente para socorrer o povo aflito. 

 

Em quarto lugar, o poder tecnológico. A tecnologia alcançou as alturas excelsas, de esplêndidas conquistas. So-

mos a geração das viagens interplanetárias, da cibernética, da celeridade nos deslocamentos, da comunicação 

virtual, do mundo sem fronteiras. Temos janelas abertas para o mundo e todo o cosmos parece que está ao al-

cance do nosso toque. Porém, a tecnologia com todo o seu avanço revelou-se incapaz de trazer uma solução 

rápida e eficaz para erradicar esse mal que ceifa a vida de uns e transtorna a vida de outros. 

 

A conclusão inevitável é que o homem, com todo o seu saber, com todo o seu poder científico, econômico e tec-

nológico é incapaz, frágil e dependente. O homem tem os pés de barro. Seus ídolos mais estimados têm os pés 

de barro. Seus ícones prediletos têm os pés de barro. Eles são pequenos demais e impotentes demais para nos 

socorrer. Precisamos de um socorro que vem do alto, do Redentor que vem do alto, do seu reino eterno que ja-

mais se abalará! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes//https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=284  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=284


 

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 Maior: 103. Qual é o primeiro mandamento? 

 

R. O primeiro mandamento é: "Não terás outros deuses diante de mim." 

 

 Exo. 20:3. 

(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 

 

 

 

 

 

Bem-vindo a Marly-Gomont 

(2016) 

 

Em Bem-vindo a Marly-Gomont nos deparamos com a história, inspirada 

em fatos reais, de Seyolo Zantoko (Marc Zinga). É um médico que aca-

bou de se formar em Kinshasa, capital do seu país natal, o Congo, que 

se muda para uma pequena aldeia francesa que nunca teve moradores 

negros até a mudança da família Zantoko. 

O enredo está longe de se aprofundar em questões raciais, mas nos 

mostra as dificuldades, desafios e superações que a família do médico 

enfrentou na pequena cidade. E o melhor: de uma forma leve e com uma 

narrativa que mistura os momentos de drama com humor. Vale a pena 

se divertir e refletir com o Bem-vindo a Marly-Gomont. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp786-maio-2020-35100)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Deus Redemoinho – David F. Wells 

E-book 

 

Escrito pelo mesmo autor de Coragem para ser protestante, este livro é 

uma obra poderosa que trabalha teologia bíblica, sistemática e reconhe-

cimento cultural para explicar como o santo amor de Deus reorienta nos-

so mundo. 

Deus no redemoinho apresenta uma maneira de entender e pregar a 

doutrina de Deus. Nele, Wells expõe como proteger a igreja de ser coop-

tada pela cultura ou de tornar-se uma subcultura de gueto. 

Recomendamos a leitura deste livro que reúne décadas de ensino de 

teologia em capítulos acessíveis e práticos.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp786-maio-2020-35100)  

 

 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. 

 

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, Legisla-

tivo 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). 

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/bp786-maio-2020-35100
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp786-maio-2020-35100


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 

13– Vinicius Silva Dourado 

 

15– Isabela Carolina Rossi 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

17-Juliana Kloss Carmello 

 

19– Marcos Henrique Denzin 

 

20– Dalva Gaino Moura 

 

20– Ilze Maria Martensen dos Santos 

 

20– José Dilson Vieira de Araújo Junior 

 

22– Ronaldo Antônio dos Santos 

 

23– Eliana Rita Ósis Recchia 

 

23– Izaías Ferreira dos Reis 

 

 

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 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto  

João  
Roberto 

24/05 

João 

Roberto 
Carlos 

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 

24/05 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

24/05 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

24/05 Presb. Elizeu 

31/05 Presb. Plínio 

03/06 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

24/05 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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