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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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 
CASAMENTO É PARCERIA E NÃO COMPETIÇÃO 

 

"Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho..." (Ec 4.9-

12). 

 

O casamento é uma ideia de Deus e uma dádiva aos homens. Deus criou o homem e a 

mulher, à sua imagem e semelhança. Também instituiu o casamento para a felicidade 

de ambos. No casamento marido e mulher se tornam uma só carne. Somente a morte 

deve por um ponto final nessa relação de amor, respeito e fidelidade. Nessa aliança de 

afeto não deve existir competição, mas complementação. Marido e mulher não atacam 

um ao outro, mas defendem um ao outro. Não buscam no casamento a satisfação de si 

mesmo, mas altruisticamente, buscam, com primazia, a felicidade do cônjuge amado. 

O casamento é a mais íntima das relações humanas, 

 

No texto em apreço, Salomão oferece algumas bênçãos do casamento. Vejamos: 

 

Em primeiro lugar, porque o casamento é uma parceria, ele é melhor do que a vida solitária (Ec 4.9). Não há ne-

nhum pecado em escolher a vida celibatária, mas o casamento é melhor, na medida que é uma cooperação e 

não uma competição. Serem dois é melhor do que ser um. A parceria entre o homem e a mulher torna os dois 

mais recompensados, mais animados, mais aquecidos, mais protegidos. O casamento é uma dádiva de Deus. 

Seu propósito é oferecer ao homem e à mulher certos privilégios que a vida de solteiro não consegue dar.  

 

Em segundo lugar, porque o casamento é um parceria, marido e mulher são mais recompensados (Ec 4.9). O 

casamento é uma adição de esforço e uma somatória de resultados. Se os dois trabalham na mesma direção, 

com a mesma motivação, visando o bem comum, eles têm melhor paga do seu trabalho. Sua recompensa é 

mais robusta. Suas conquistas são maiores. Seus resultados são mais promissores. 

 

Em terceiro lugar, porque o casamento é uma parceira, marido e mulher são mais fortalecidos (Ec 4.10). Na vida 

há perigos e obstáculos no caminho. Porque marido e mulher são parceiros e não rivais, quando um cai, o outro 

o levanta. Ai daquele, porém, que ao cair, não tem alguém para lhe estender a mão. O casamento é lugar de 

encorajamento. É território de restauração. É cenário de recomeço. Não se condena o que caiu, mas estende-se 

a mão para levantá-lo da queda. No casamento não se esmaga a cana quebrada nem se apaga a torcida que 

fumega, mas concede-se perdão ao que caiu e oferece-se ajuda para retomar a caminhada da vida. 

 

Em quarto lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais aquecidos (Ec 4.11). Marido e 

mulher têm o privilégio de dormir juntos e se aquecerem mutuamente nas noites frias da caminhada. Oh, que 

delícia é, desfrutar da intimidade do leito, do cálido ninho do amor, onde os dois se tornam uma só carne e se 

completam. A solidão é gelada, mas a comunhão conjugal é aquecida por sentimentos nobres, por desejos pu-

ros, por entrega sem reservas, por delícias exuberantes. 

 

Em quinto lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais fortes (Ec 4.12). A vida não se 

desenrola num cenário edênico, mas num campo de batalha. Há inimigos que nos espreitam sorrateiramente e 

outros que conspiram abertamente contra nós. Se fizermos uma carreira solo, no território da solidão, ao sermos 

atacados, não conseguiremos resistir, porém, se formos dois, levantaremos contra o inimigo, resistir-lhe-emos e 

prevaleceremos contra ele. No casamento tornamo-nos mais fortes, mais resistentes e mais do que vencedores. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes // https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=228  

  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=228


 

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! 

 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado Estadual antecipado para o dia 25 de 

maio, (segunda-feira), a Secretaria não funcionará. 

 

III– Catecismo Maior:104. Quais são os deveres exigidos no primeiro 

mandamento? 

 

R. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são - o conhecer e re-

conhecer Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e 

glorificá-lo como tal; pensar e meditar nÊle, lembrar-nos dÊle, altamente 

apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo; 

crêr nÊle, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nÊle; 

ter zêlo por Ele; invocá-lo, dando-Lhe todo louvor e agradecimentos, 

prestando-Lhe toda a obediência e submissão do homem todo; ter cuida-

do de o agradar em tudo, e tristeza quando Ele é ofendido em qualquer 

coisa; e andar humildemente com Ele.  

 

 I Cron. 28:9; Deut. 26:17; Isa. 43:10; Sal. 95:6-7; Mat. 4:10; Sal. 

29:2; Mat. 3:16; Sal. 63:6; Ec. 12:1; Sal. 71:19; Mat. 1:6; Isa. 45:23; 

Jos. 24:22; Deut. 6:5; Sal. 73:25; Isa. 8:13; Exo. 14:31; Isa. 26:4; 

Sal. 130:7; e 37:4; e 12:11; Rom. 12:11; Fil. 4:6; Jer 7:23; Tiago 4:7; 

I João 3:22; Sal. 119:136; Jer. 31:18; Miq. 6:8. 

 (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 

 

 

 

 

 

 

 

Milagre na cela 7 

(2019) 

 

O filme do Netflix mais assistido em abril, Milagre na cela 7, tem emocio-

nado inúmeras pessoas ao redor do mundo, sendo assunto recorrentes 

das redes sociais. 

O filme turco apresenta a história de Momo (Aras Bulut Lynemli), um pai 

solteiro com deficiência intelectual que é injustamente acusado por um 

assassinato infantil. No decorrer da história vemos a luta de sua filha 

Ova (Nisa Sofiya Aksongur), a avó Fatima (Celile Toyon Uysal) e amigos 

em busca da liberdade do pastor de ovelhas. 

Colocando de lado aspecto culturais e religiosos da região da Turquia, 

onde o filme é ambientado, ainda assim devemos saber filtrar algumas 

informações, Milagre na cela 7 fala sobre amor, perdão, redenção, li-

berdade e salienta a importância de cultivar uma boa relação familiar 

centrada em valores eternos. 

Aproveite esses dias de isolamento social e rotina desacelerada e, após 

o momento de culto doméstico, invista um tempo para aprender mais 

sobre a vida de modo leve, divertido e emocionante ao lado de sua famí-

lia. Não se esqueça dos lenços! Bom filme. 

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

Contornos da Filosofia Cristã – L. Kalsbeek 

E-book 

 

Este livro serve como uma introdução à Filosofia da Ideia Cosmonômica, 

tal como desenvolvida por Herman Dooyeweerd, e escrito para pessoas 

que desejam conduzir a vida responsavelmente, e que reconhecem de 

forma consciente o mundo confuso e espiritualmente dividido em que 

vivemos. 

Contornos da Filosofia Cristã é uma dose de percepção filosófica que 

contribui para o aprofundamento dessa consciência. 

Este livro ressalta a importância de conhecer profundamente as influên-

cias filosóficas que nos cercam e que, muitas vezes, nos moldam. 

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

 

 REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações falar com TOM  

 

 

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. 

 

 

 

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


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 

17-Juliana Kloss Carmello 

 

19– Marcos Henrique Denzin 

 

20– Dalva Gaino Moura 

 

20– Ilze Maria Martensen dos Santos 

 

20– José Dilson Vieira de Araújo Júnior 

 

22– Ronaldo Antônio dos Santos 

 

23– Eliana Rita Ósis Recchia 

 

23– Izaías Ferreira dos Reis 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

26– Lara Purcino 

 

26– Ivone Ap. Tonetto Beraldo 

 

26– Antônio Acácio Bernardo 

 

27– Thalita Veiga 

 

28– Rozilda da Silva Mathias 

 

30– Fernando Sales 

 

01– Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

02– Jonas de Castilho Magalhães 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

26- Antônio e Mara Bernardo    

(Bodas de Linho ou Renda)  13 anos 

 

28– Ana Ketíli e Brian    

(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.  

 

 

 

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 

João 

Roberto 
Carlos 

31/05 

Roberto 

Carlos 
André 

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 

31/05 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

31/05 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

31/05 Presb. Plínio 

07/06 Pastor. Wipson 

14/06 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

31/05 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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