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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2036 - 31 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

LUGAR DE CORAÇÕES CONVERTIDOS 

 

“E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais...” Malaquias 4.6 

 

O versículo final de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, fala da conversão dos pais aos filhos 

e da conversão dos filhos aos pais. Essa é a única maneira de a terra não ser ferida com maldição. A Igreja 

é um reflexo da família. A nação só pode ser forte se as famílias que a compõem forem fortes. 

 

Pais convertidos aos filhos têm tempo para orar por eles e testemunhar de Cristo para eles. Pais convertidos 

aos filhos, falam dos filhos para Deus e de Deus para os filhos. Eles têm a agenda aberta para ouvir os fi-

lhos, exortá-los e encorajá-los. Pais convertidos aos filhos não abrem mão de ver seus filhos convertidos e 

cheios do Espírito. Pais convertidos aos filhos dedicam o melhor do seu tempo e de seus recursos para ve-

rem seus filhos sendo vasos de honra nas mãos do Senhor. 

 

Mas, como os filhos podem ser convertidos aos seus pais? Filhos convertidos aos pais obedecem e honram 

seus pais. Filhos convertidos aos pais não desperdiçam o legado que receberam deles, antes, pautam sua 

vida por esses ensinamentos. Filhos convertidos aos seus pais submetem-se a eles no Senhor e cuidam de-

les na sua velhice. Oh, o lar precisa ser um lugar de relacionamentos saudáveis, de corações inclinados uns 

aos outros, de amor sem reservas, de cuidado permanente. 

 

(https://lpc.org.br/) 

 

 

 



 

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:  105. Quais são os pecados proibidos no primeiro 

mandamento? 

 

Os pecados proibidos no primeiro mandamento são - o ateísmo, negar 

ou não ter um Deus; a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou 

qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dÊle; o 

não tê-lo e não confessá-lo como Deus, e nosso Deus; a omissão ou ne-

gligência de qualquer coisa devida a Ele, exigida neste mandamento; a 

ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os 

pensamentos indignos e ímpios quanto a Ele; o pesquisar audaz e curio-

so dos seus segredos; toda a impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, 

espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do 

nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas e o desvio des-

tes de Deus, em tudo ou em parte; a vã credulidade, a incredulidade, a 

heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespêro; a resistência 

obstinada e a insensibilidade sob os juízos de Deus; a dureza de cora-

ção; a soberba; a presunção; a segurança carnal; o tentar a Deus; o uso 

de meios ilícitos, a confiança nos lícitos; os deleites e gozos carnais; um 

zêlo corrupto, cego e indiscreto; a tibieza e o amortecimento nas coisas 

de Deus; o alienar-nos e apostatar-nos de Deus; o orar ou prestar qual-

quer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura; todos os 

pactos com o diabo; o consultar com ele e dar ouvidos às suas suges-

tões; o fazer dos homes senhores da nossa fé e consciência; o fazer 

pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos; o resistir e entris-

tecer o seu Espírito; o descontentamento e impaciência com as suas dis-

pensações; acusá-lo estultamente dos males com que Ele nos aflige, e o 

atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à 

fortuna, aos ídolos, a nós mesmos, ou a qualquer outra criatura. 

 

 Sal. 14:1; Ef. 2:12; Jer. 2:27-28; I Tess. 1:4; Sal. 81:11; Isa. 43:22-

23; Jer. 4:22; Ose. 4:1-6; Jer. 2:32; At.17:23, 29; Isa. 40:18; Sal. 

50:21; Deut. 29:29; Tito 1:16; Heb.12:16; Rom. 1:30; II Tim. 3:2; Fil. 

2:21; I João 2:15-16; e 4:1; Heb. 3:12; Gal. 5:20; At. 26:9; Sal. 

78:22; Gen. 4:13; Jer. 5:3; Isa. 43:25; Rom. 2:5; Jer. 13:15; Sal. 

19:13; Sof. 1:12; Mat. 4:7; Rom. 3:8; Jer. 17:5; II Tim. 3:4; Gal. 

4:17; Apoc. 3:1 e 3:16; Ez. 14:5; Isa. 1:4-5; Oze. 4:12; Apoc. 19:10; 

Col. 2:18; Rom. 1:25; lev. 20:6; At. 5:3; II Co. 1:24; Deut. 32:15; 

Prov. 13:13; At. 7:51; Ef. 4:30; Sal. 73:2-3; Job. 1:22; Luc. 12:19; 

Dan. 5:23; Deut. 8:17; Hab. 1:16. 

(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 cátalogo 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 

 

 

 

 

 

 

 

A Firme Esperança – Iain M. Duguid e Matthew P. Hamon 

 

Esta obra de grande importância se mostra como um recurso de tremen-

do valor, um maná em tempos de deserto onde com um mix de cuidado 

exegético, entendimento centrado em Cristo e penetrante sabedoria pas-

toral, os autores empreendem uma jornada relevante e rica através 

da esperança do evangelho, por meio de um tratamento biblicamente 

sensível da vida de José. 

No livro temos uma história que prefigura de maneira marcante o evan-

gelho, no qual Deus redime e restaura o seu povo escolhido e pecado-

res, nos transformando em uma família de adoradores. 

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

 

 REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Para maiores informações falar com TOM  

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


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. 

 

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– Lara Purcino 

 

26– Ivone Ap. Tonetto Beraldo 

 

26– Antônio Acácio Bernardo 

 

27– Thalita Veiga 

 

28– Rozilda da Silva Mathias 

 

30– Fernando Sales 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

01– Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

02– Jonas de Castilho Magalhães 

 

06– Maria Elisa Mussareli Bissolli 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

02– Joseane e Leandro Purcino   

(Bodas de Marfim) 14 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.  

 

4. ALUGA-SE  

Alugo apartamento de 2 quartos, sala, cozinha americana com armários 

e banheiro.  Condomínio com segurança 24 horas e área de lazer. Pró-

ximo ao Parque Ecológico. Interessados falar com Juliene. 

 

 

 

 

 

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 

Roberto 

Carlos 
André 

07/06 

Carlos 

André 
Fernando 

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 Fernando e Eliana 

07/06 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

07/06 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

07/06 Pastor. Wipson 

14/06 Presb. Nilman 

21/06 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

07/06 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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