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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2038 - 14 de junho 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

O CORDEIRO DE DEUS 

 

“Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro...” Isaías 53.7 

 

 

Como reagimos quando sofremos uma injustiça? Vou lhes contar uma história! No dia em que ia preparar a 

primeira sopinha da minha filha, bem cedo, peguei uma maçã da geladeira e corri para o mercado, ao lado 

de casa. Desatenta, entrei comendo a maçã. Joguei em um lixo lá dentro o que sobrou dela e fui ao caixa 

pagar os legumes. Atrás de mim, veio um senhor e apresentou o resto de minha maçã à caixa, dizendo: “Ela 

pegou essa maçã. ” Senti o sangue congelar. 

Foi preciso buscar meu marido para tratar da situação por mim, tamanha a minha revolta, tristeza, raiva, má-

goa e tantos outros maus sentimentos. Um pífio mal-entendido me fez sofrer demais e me autorizou a re-

querer justiça própria! Fiquei indignada. Ah Jesus! Quanto o Senhor sofreu injustamente por nós! Foi a nos-

sa iniquidade que o fez padecer! Pai, quanto o humilharam! Desprezado, traspassado, moído pelas nossas 

transgressões. 

Ali na cruz, em vez de requerer justiça própria, mansamente se entregou. Como um cordeiro foi levado ao 

matadouro sem abrir a boca. Foi por mim. Foi por nós. Foi por amor! Levando sobre si os nossos pecados, 

Jesus nos amou até o fim e ainda “pelos transgressores intercedeu” (v.12). Não há outra maneira de olhar 

para a cruz a não ser em rendição e plena gratidão. 

 

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:  107. Qual é o segundo mandamento? 

 

R. O segundo mandamento é: "Não farás para tí imagem de escultura, 

nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há em-

baixo na terra; nem de coisas que haja debaixo da terra. Não as adora-

rás nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e 

zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta 

geração daqueles que me aborrecem e que usa de misericórdia até mil 

gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus precei-

tos." 

 

 Exo. 20:4-6. 

 

(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 

 

 

 

 

 

Mais que Vencedores 

(2019) 

 

Dos criadores de Quarto de Guerra, Corajosos e À Prova de Fogo, o lon-

ga Mais que Vencedores se mostra impactante e com uma mensagem 

poderosa do evangelho. 

No decorrer do filme conhecemos John Harrison, um técnico de basque-

te que vê sua vida mudar do dia para a noite quando os sonhos do cam-

peonato estadual de sua equipe são frustrados com notícias inespera-

das: o fechamento da maior fábrica na cidade leva centenas de famílias 

a se mudarem em busca de uma vida melhor. 

Então, John precisa encarar as dificuldades enfrentadas por sua família 

e seu time. Ele é convocado pela diretoria da escola para compor e trei-

nar a equipe de corrida. Nesse novo desafio, o treinador acaba se unin-

do com uma inusitada atleta para ganhar a maior prova do ano, levando-

o a questionar o seu valor, redescobrir Cristo e transformar a vida da jo-

vem corredora. 

Lembre-se de assistir o filme a partir da nossa ótica cristã bíblica, bus-

que reter o máximo possível de bons aprendizados e deixar-se impactar 

pela mensagem. Aproveite a história! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

Abrigo no Temporal – Paul David Tripp 

E-book (Amazon) 

 

Um salmo pode realmente mudar a sua vida? Pode, se você se aprofun-

dar o bastante em seu estudo. Entre os eBooks indicados durante a 1º 

Conferência Cultura Cristã Online, Abrigo no Temporal apresenta medita-

ções sobre Deus que geram mudanças e um novo olhar sobre a dor e 

sofrer a partir do salmo 27. 

Paul David Tripp convida os leitores a reflexões que têm como objetivo 

preencher seus corações com uma esperança paciente que se torne ca-

da vez mais forte com o passar dos dias manchados pelo sofrimento, 

como esses atuais de isolamento social e pandemia mundial. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129)  

 

 REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Para maiores informações falar com TOM : 97164-5368 

 

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 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. 

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/bp787-junho-2020-35129
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129


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 

07– Sandra Cristina Gomes Mariano 

 

08– Enzo Taveira Alves 

 

08– Tainá Daniela dos Santos Vieira 

 

10– Rafael de Oliveira Raxkid 

 

11– José Roberto Estevam Júnior 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

15– Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

20– Maria Edna Motta Simeão 

 

20– Rute Dias Baraúna 

 

 

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 
André 

Fernando 
Edgard 

21/06 

Fernando  
Edgard 

Amarildo 
 

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 

21/06 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

21/06 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

21/06 Presb. Marcos 

28/06 Presb. Elizeu 

05/07 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

21/06 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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