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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2044 - 26 julho  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

UM CONSELHO SÁBIO 

 

“Procura... homens...tementes a Deus...põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, de cinquenta e de 

dez” Êxodo 18.21 

 

Moisés e o povo estavam sobrecarregados, porque todas as demandas dos hebreus caíam sobre os ombros de 

Moisés. Ele tinha a função de ensinar ao povo os estatutos e as leis, orar pelo povo e ainda resolver suas ques-

tões. Isso era carga pesada demais para um só homem. A fila para atendimento era imensa. Essa concentração 

de poder nas mãos de Moisés estava estressando a ele e ao povo. Então, seu sogro deu-lhe um sábio conse-

lho, ou seja, descentralizar o poder e dividir a liderança. 

 

Moisés deveria escolher líderes com qualidades intelectuais, morais e espirituais para assumirem, com ele, as 

demandas do povo. Essa nomeação deveria obedecer a critérios bem claros não só de predicados pessoais, 

mas também de capacidade de liderança. Alguns deveriam ocupar liderança sobre mil; outros apenas sobre 

dez. Cada um deveria servir dentro de sua aptidão e capacidade e isso não apenas num regime de exceção, 

mas durante todo o tempo (Ex 18.13-22). 

 

Moisés atendeu à orientação de Jetro, seu sogro, ficando ele apenas com as causas mais complexas. Jetro 

passou um breve tempo com Moisés, mas tempo suficiente para influenciar sua vida e toda a nação de Israel 

(Ex 18.23-27). Que privilégio ajudar um líder como Moisés! Que bênção, Moisés estar aberto a receber conse-

lhos! 

 

 

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! 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

O Rev. Wipson e sua família estão de férias até o dia 03/08/2020. 

Que Deus os abençoe neste período de descanso! Nesse tempo, pa-

ra assuntos referentes a igreja, procurem os presbíteros pelo telefo-

ne fixo, celular e/ou as mídias sociais. 

 

III– Catecismo Maior:  113. Quais são os pecados proibidos no terceiro 

mandamento?  

 

R. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são: o não usar o 

nome de Deus como nos é requerido e o abuso no uso dele por 

uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou 

ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças, ou 

obras de Deus; a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramen-

tos, votos e sortes ímpios; a violação dos nossos juramentos e vo-

tos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas; a 

murmuração e as rixas, as consultas curiosas, e a má aplicação 

dos decretos e providência de Deus; a má interpretação, a má apli-

cação ou qualquer perversão da Palavra, ou de qualquer parte de-

la; as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs 

contendas ou a defesa de doutrinas falsas; o abuso das criaturas 

ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para en-

cantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas; a difa-

mação, o escárnio, vituperação, ou qualquer oposição à verdade, à 

graça e aos caminhos de Deus; a defesa da religião por hipocrisia 

ou para fins sinistros; o envergonhar-se da religião ou o ser uma 

vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, impru-

dente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia.  

  Êx 5:2; Dt 18:10,11;23:16;29:29;Ml 1:6,7,12;2:2;Et 3:7;9:24;Ez 

13:22;17:19; Lv 24:11;Zc 5:4;Pv 30.9;I Sm 16:5;17:43;25:22,32-

34;II Rs 19:22;21:9,10; Jr 5:7;7:4;23:10; Is 5:4,12;Sl 

1:1;24:4;50:16;73:12-15;139:20.Leia-se Mt 5:21-48. Mt 6:1-3,5,16; 

22:29;23:14;Mc 6:26;8:38;At 4:18;13:45,50;17:23;23:12;19:9,13;Rm 

2:23,24;3:5-7;9:14,19,20;12:14;13:13,14;I Co 6:5,6;Gl 3:1-3;Ef 

5:4,15,17; Cl 2.20-22; I Ts 2:16; I Tm 6:4,5,20;II Tm 

2:14;3:5;4:3,4;Tt 3:9;I Pe 4:4;II Pe 1:8,9; 3:3,16;Hb 6:6;10:26-31;Jd 

4.  

(http://www.monergismo.com/textos/catecismos/

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

CLASSE ESPECIAL  

 Em recesso, retorno no mês de agosto. Aguarde o aviso! 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Rumo a Canaã – Oren  R. Martin 

E-book (Amazon) 

 

Em Rumo a Canaã, Oren Martin nos direciona, através de um estudo 

estimulante, ao quadro redentor-histórico do plano de Deus, a promessa 

da terra avança para o lugar do reino que se perdeu no Éden. 

Dirigindo-se a questões-chave na teologia bíblica, a obra é um esforço 

criativo para nos ajudar a entender melhor a Escritura e a promessa da 

Terra Prometida, que antecipa a terra ainda maior, preparada para todo o 

povo de Deus, que resultará da pessoa e obra de Cristo e que será apre-

ciada na nova criação para eternidade. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp788-julho-2020-35177)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Amor em Obras 

(2019) 

 

Em Amor em Obras vemos a vida de uma executiva de San Francisco 
mudar do dia para a noite (literalmente!). O fim de um relacionamento e 
a perda de um (suposto) bom emprego, faz com que Gabriela Diaz se 
inscreva em um concurso online um tanto ousado. O motivo: o prêmio é 
uma pousada na Nova Zelândia. 
Gabriela conquista o prêmio e parte para viver uma aventura em um 
novo país. E, como toda boa comédia romântica, sua vida se cruza com 
a de Jack Taylor, um local que ajudará a norte-americana a enfrentar as 
dificuldades da nova vida. 
Com personagens e animais (sim, animais!) Engraçadíssimo, Amor em 
Obras é um bom filme para mostrar como o amor deve ser uma 
construção, tendo o diálogo, respeito e admiração como fatores 
essenciais. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801)  

 

 REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

. 

Para maiores informações falar com TOM : 97164-5368. 

 

“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 (19- 

99232-2130). 

 

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. 

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/bp788-julho-2020-35177
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801


*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. Luiz Eduardo 

Macedo (vícios e conversão); 3. Paulo Coelho (conversão)  e Paulo Ne-

to (conversão e proteção); 4. Lucas Borges (conversão e vícios). 

 

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 

19- Gláucia Ap. Luízon de Brito 

 

19– Adriana Perissatto Rodrigues 

 

19– Fernanda C. Parangaba Sales 

 

21-  Pastor Wipson da Silva Almeida 

 

22– Felipe Cardin Recchia 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

29– Adalto Merquiades de Souza 

 

30– Ubiratan Smith 

 

 

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 

(Igrejas em Apuros - Lições das Sete Igrejas do Apocalipse) - 

revista apenas em e-book, que pode ser adquirida na Amazon 

por R$ 1,00. 

(*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 pro-

duzida 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

02/08 
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 Ezequiel e Pedro 

02/08 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

02/08 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

02/08 Pastor. Wipson 

09/08 Pastor. Elizeu 

16/08 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

02/08 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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