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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2040 - 28 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

JESUS, O MELHOR AMIGO 

 

“Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando...” João 15.14,15 

 

Amigo. Que palavra linda! Quanto amor está embutido nesta pequena palavra. Que bênção é ter um verdadeiro 

amigo. Certa vez li uma frase que dizia assim: “Amigo não precisa estar perto porque está dentro.” Verdade ab-

soluta! Não importa quanto tempo passamos longe de um fiel amigo, no reencontro tudo continua no mesmo 

lugar. O elo está intacto e o acolhimento é pleno. Ter um amigo verdadeiro é um privilégio sem medida! 

 

E saber que Jesus deseja ser nosso amigo? Não consigo sonhar com nada melhor ! Minha alma é tomada de 

alegria e gratidão! O Salvador, o Filho Unigênito de Deus, nos escolheu para sermos seus amigos e compartilha 

conosco tudo o que ouviu de Deus Pai (v.15). Que amigo especial é Jesus! Quanto amor ele tem por nós! Amor 

provado na cruz. Amor imutável e incondicional. “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pe-

los seus amigos” (v.13). 

 

Mesmo que os amigos da terra um dia nos faltem, Jesus sempre estará conosco. Ele jamais nos deixará. Seja-

mos agradecidos por Deus nos ter amado de tal maneira e espalhemos ao mundo o seu amor. Há sempre al-

guém que ainda não provou o amor maior, o único que nos salva e traz a redenção. Que ele habite confortavel-

mente em nosso coração. Anunciemos que Jesus é o melhor amigo! 

 

 

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:  109. Quais são os pecados proibidos no segundo 

mandamento? 

 

R. Os pecados proibinos no segundo mandamento são - o estabelecer, 

aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto 

religioso não instituído por Deus; o fazer qualquer imagem de Deus, de 

todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer 

exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura 

alguma; toda a adoração dela, ou de Deus nela ou por meio dela; o fazer 

qualquer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou ser-

viço a eles pertecentes; todas as invensões superticiosas, corrompendo 

oculto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e 

adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o 

título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por 

qualquer outro pretexto; a simonia, o sacrilégio; toda a negligência, des-

prezo, impedimento e oposiçào ao culto e ordenanças que Deus insti-

tuiu. 

 

 Num. 15:39; Deut. 13:6-8; Oze. 5:11; Miq. 6:16; I Reis 11:33 e 

12:23; Deut. 12:30-32 e 4:15-16; At. 17:29; Rom. 1:21-23,25; Gal. 

4:8; Exo. 32:5,8; I Reis 18:26-28; At. 17:22; Col. 2 :21-23; Mal. 1:7-

8,14; Deut. 4:2; Sal. 104:39; Mat. 15:9; I Ped. 1:8; Jer. 44:17; Isa. 

55:3-5; Gal. 1:13-14; I Sam. 13:12 e 15:21; At. 8:18-19; Rom. 2:22; 

Mal. 3:8 e 1:7,13; Mat. 22:5 e 23:13; At. 13:45.  

 

(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 

 

 

 

 

 

 

Guerra de palavras – Paul David Tripp  - (2019) 

Guerra de palavras não apresenta soluções fáceis para nossas falhas de 

comunicação. Nele, Paul Tripp reconhece que a qualidade espiritual de 

nossas palavras emana do coração e que a partir da compreensão do 

plano de Deus para a nossa fala podemos transformar vidas e realida-

des. 

Nesse livro, Paul Tripp examina algo que nos separa do restante da cria-

ção, algo que fazemos todos os dias: nós falamos! Para isso, ele exami-

na a história de grande batalha por nossos corações, que é a razão da 

nossa dificuldade com palavras, e também leva os leitores a compreen-

der como a graça de Deus nos capacita. 

Um livro importante e bíblico sobre nossas palavras e sobre nosso Deus. 

É leitura obrigatória para todos nós. Afinal, ele nos leva a pensar sobre o 

poder, a benção, o dom, o efeito e perigo de nossas palavras. Esse livro 

nos fará pensar antes de falar, Melhor ainda, nos fará pensar em Deus 

antes de falar.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/brasil-presbiteriano-n-776-

julho-2019-34567). 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Depois da Terra 

(2013) 

 

Em uma realidade futurista, na qual os seres humanos são obrigados a 

abandonar a Terra após consumiram todos os seus recursos, a humani-

dade se estabelece em um novo planeta, onde sofre com ataques de 

criaturas alienígenas que caçam suas vítimas por sentirem nelas o chei-

ro do medo. Os humanos desenvolvem uma técnica chamada fantasma, 

em que se privam do medo para enfrentar as criaturas, e os que domi-

nam essa técnica são chamados de ranger. 

Na trama, nos deparamos com a relação conturbada de pai e filho de 

Kitai (Jaden Smith) e o ranger Cypher (Will Smith), que embarcam juntos 

em uma missão especial que acaba saindo do controle, deixando os dois 

isolados na Terra. 

O interessante da história não são os efeitos e as cenas de ação, mas 

sim a evolução entre a dupla. O filme pode parecer jovem ficcional de-

mais, mas sua mensagem é verdadeira, profunda e vale uma cuidadosa 

avaliação.   

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-771-fevereiro-2019-34338)  

 

 REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Para maiores informações falar com TOM  

 

 

“RENOVAÇÃO ASSINATURA CADA DIA” 

 Assinatura Anual no valor de R$ 56,50. Quem tiver interesse em 

fazer assinatura ou renovar, entre em contato com diácono Edgard. 

 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-771-fevereiro-2019-34338


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– João Eduardo Paschoalini 

 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

28– Ester de Lima Sebastião 

 

03– Elizeu Martins de Souza 

 

04– José Guilherme Baghin 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

02– Ezequiel e Lidiane  Barcellos   

(Bodas de  Cristal) 15 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 
 Edgard 
Amarildo 
Adalto 

05/07 
Amarildo 
Adalto 
João 

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 

05/07 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——— 

05/07 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

05/07 Pastor. Wipson 

12/07 Presb.  Plínio 

19/07 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

05/07 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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