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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2039 - 21 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

A SABEDORIA DO ALTO! 

 

“Os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as 

estrelas...” Daniel 12.3 

 

Pedimos muitas coisas a Deus. A Bíblia nos ensina que podemos e devemos agir assim. Deus se agrada que 

levemos a ele nossas súplicas, reconhecendo nossa dependência. Dele vem a nossa suficiência (Fp 4.6). Ele é 

a fonte de toda boa dádiva (Tg 1.17). Precisamos, para o nosso próprio bem, viver em constante oração. Li essa 

frase impactante: “Ore como se a sua vida dependesse disto. Porque ela depende.” 

 

Sem oração não passamos de mortos-vivos, zumbis perambulantes e perdidos. A oração é o oxigênio do cristão 

verdadeiro. De tudo o que suplicamos a Deus há uma joia de maior valor pela qual devemos clamar. Ela é a sa-

bedoria.  Sabedoria verdadeira não se conquista com esforços mentais ou com grande instrução. O homem ver-

dadeiramente sábio é aquele que teme a Deus. “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimen-

to do Santo é prudência” (Pv 9.10). 

 

Busquemos incessantemente a sabedoria que vem do Senhor. Assim, resplandecerá a sua luz em nós e através 

de nós. A fascinante notícia é que seremos abundantemente atendidos em nosso clamor! Eis a promessa do Al-

tíssimo: “Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada 

lhes impropera; e ser-lhe-á concedida”(Tg1.5). 

 

 

 

https://lpc.org.br/  

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:  108. Quais são os deveres exigidos no segundo 

mandamento? 

 

Os deveres exigidos no segundo mandamento são - o receber, observar 

e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenaças religio-

sas que Deus instituiu na sua Palavra, especialmente a oração e ações 

de graças em nome de Cristo; a leitura, a prédica, e o ouvir da Palavra; a 

administração e a recepção dos sacramentos; o governo e a disciplina 

da igreja; o ministério e a sua manutenção; o jejum religioso, o jurar em 

nome de Deus e o fazer os votos a Ele; bem como o desaprovar, detes-

tar e opor-nos a todo o culto falso, e, segundo a posição e vocação de 

um, o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. 

 

 Deut. 32:43; Mat 28:20; I Tim. 6:13-14; Fil. 4:6; Ef. 5:20; Deut. 

17:18-19; At. 15:21; II Tim. 4:2; At 10:33; Mat. 28:19 e 16:18 e 

18:15-17; I Co 12:28; Ef. 4:11-12; Tim. 5-17-18; Joel 2:12; I Co 7:5; 

Deut. 6:13; Sal. 76:11; At. 17:16-17; Sal 16:4; Deut. 7:5; Isa. 30:22. 
 

 

(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 Meet – acesso pelo link no WhatsApp no dia e horário da au-

la. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

O Ministério da Santificação -  John Piper e Davis Mathis 

E-book (Amazon) 

 

A Bíblia e sua família apresenta exposições bíblicas sobre casamento, 

família e filhos. 

Augustus e Minka não procuram acomodar ou adaptar as Escrituras à 

cultura ou às tendências das ciências sociais no Brasil, mas confrontar 

com o ensino bíblico os pensamentos, as ideias, as tendências, as pres-

suposições, as crenças e as teorias atuais que levantam contra o Senhor 

e contra a família. 

Invista na leitura desse livro, que deve ser estudado e discutido tanto por 

solteiros, casais, famílias e em grupos de estudos bíblicos  

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Missão Mar Vermelho 

(2019) 

 

Escrito e dirigido por Gideon Raff, Missão no Mar Vermelho é uma histó-

ria real que está disponível na plataforma do Netflix, e conta com elenco 

formado por grandes nomes, como Chris Evans, Bem Kingsley, Michael 

Kenneth Williams e Haley Bennett. 

O filme de suspense e espionagem apresenta a história do êxodo dos 

judeus etíopes para Israel, que entre 1979 e 1991 contou com a ajuda 

do governo israelense na organização e patrocínio de operações arrisca-

da para tirar da Etiópia cerva de 90 mil judeus negros e levá-los para Is-

rael. 

Uma das primeiras operações (e uma das mais famosas), a The Red 

Sea Diving Resort é comandada por Ari Levinson, um agente do Mos-

sad, que junto com uma equipe, se instala num hotel à beira –mar aban-

donado e o transforma numa fachada para “contrabandear” para fora do 

Sudão refugiados etíopes que seriam mortos pela brutal perseguição re-

ligiosa. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767) 

 

 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. 

 

 

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-

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/bp780-novembro-2019-34767


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. 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 

15– Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

20– Maria Edna Motta Simeão 

 

20– Rute Dias Baraúna 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

26– João Eduardo Paschoalini 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

24– Sidnei e Rozilda Mathias   

(Bodas de Marfim) 14 anos 

 

26– Ubiratan e Cleuza Smith    

(Bodas de Heliotrópio) 49 anos 

 

26– Renan e Ivone Santos    

(Bodas de Mármore) 39 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/
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Fernando  
Edgard 

Amarildo 

28/06 

Edgard 
Amarildo 
Adalto 

 

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 

28/06 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

28/06 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

28/06 Presb. Elizeu 

05/07 Pastor. Wipson 

12/07 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

28/06 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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