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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2046 - 09 agosto  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 RELIGIOSO E O POBRE DE ESPÍRITO 

 

“Quem a si mesmo se exaltar será humilhado; e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. ” Mateus 23.12 

 

 

O religioso orgulhoso se relaciona com Deus como se o Senhor fosse seu devedor. Afinal, o religioso orgulhoso 

é bom. A probabilidade de ele ficar amargurado com Deus é enorme quando as coisas não caminham do jeito 

que ele quer. O pobre de espírito não tem coragem de exigir nada de Deus. É impossível exigir qualquer coisa 

do Rei quando se está de joelhos dobrados e rosto ao chão. 

 

O religioso orgulhoso não é agradecido. O que tem, tem por mérito. Ele não tem presente de Deus, ele só tem 

recompensa. O pobre de espírito é um eterno agradecido. Ele é feliz pelo simples fato de Deus o ter amado na 

pessoa de Jesus. O religioso orgulhoso é implacável com as falhas das pessoas. Por detrás da dificuldade em 

falar “eu perdoo você” há o orgulho religioso que diz “eu sou melhor do que você. ” 

 

O pobre de espírito tem mais facilidade de perdoar porque ele se enxerga como um pecador no meio de peca-

dores. Ele vive com mais leveza. O religioso orgulhoso está sempre numa relação pendular entre orgulho e au-

topiedade. O pobre de espírito está liberto do orgulho porque ele sabe quem ele é. O pobre de espírito está li-

berto da autopiedade porque ele sabe quem ele é em Jesus Cristo. 

 

 

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! 
 

 

DIA DOS PAIS 

“No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio 

para os seus filhos. (PV  14.26). 

 A  IPAraras  parabeniza todos os pais pelo seu dia. 

 

 

 

III– Catecismo Maior: 115. Qual é o quarto mandamento?  

 

R. O quarto mandamento é: “Lembra-te de santificar o dia de sábado, 

Trabalharás seis dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 

sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nes-

se dia obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o 

teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que 

vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em seus di-

as o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou ao séti-

mo dia: por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou.”  

 

 Ex 20:8-11.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

CLASSE ESPECIAL  

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Graça Ilimitada – Bryan Chapell 

2018 – R$45,00 
 

Em Graça Ilimitada, Bryan Chapell nos convida a ver e saborear as infi-

nitas riquezas e as implicações transformadoras da graça de Deus, atra-

vés de uma leitura equilibrada, prática e clara. 

 Repleto de conhecimento sobre os mistérios de por que fazemos o que 

fazemos e como devemos viver à luz da graça de Deus, o livro é perme-

ado pela experiência pastoral do autor que mostra que jamais será pos-

sível equiparar a graça com coisa alguma. 

Em comentário sobre a obra, Scotty Smith, professor na West End 

Community Church, em Nashville, Tennessee, ressalta que existem mui-

tas razões pelas quais esse livro o deixa entusiasmado, mas “no topo da 

lista está a sabedoria impagável que Bryan oferece àqueles que temem 

uma ênfase exagerada na graça de Deus”. Vale a leitura! 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Uma mente canina (2020) 

(2006) 

 

Um filme bem família e que está disponível no Netflix, esse é o “Uma 

mente canina”, estrelado por Gabriel Beteman, Megan Fox e Josh Duha-

mel. 

Oliver é um adolescente muito inteligente que, após um experimento ci-

entífico fracassado, forma uma conexão telepática com seu cachorro, 

Henry. A missão do menino e seu animal de estimação: manter os seus 

pais unidos no casamento e ainda se livrar das mãos gananciosas de 

um inventor renomado, que cresce os olhos na nova invenção de Oliver. 

Um enredo clichê com ótimos insights, como a importância da família e o 

resgate do amor. Aproveite o momento de entretenimento que o filme 

oferece para estreitar os laços do seu relacionamento familiar. Bom di-

vertimento! 

 

 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. 

 

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


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 

02– Gesiane de Salles Cardin Denzin 

 

05– Babisy Juliana Amaral 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09– Ana Maria Pereira de Morães e Silva Baghin 

 

09– Rafaela Rossi 

 

13- Everaldo Sérgio Carmello 

 

 

 

 

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.  
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
André 

Fernando 
Edgard 

16/08 
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 Plínio e Selma 

16/08 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

16/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

16/08 Presb. Plínio 

23/08 Presb. Nilman 

30/08 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

16/08 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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