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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2047 - 16 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 PACIFICADOR 

 

“Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação que estava no 

meio, a inimizade.” Efésios 2.14 

 

Deus está tão determinado a restaurar o shalom que ele entra na história na pessoa de Jesus Cristo a fim de 

restabelecer a paz na terra. Jesus se manifesta para desfazer os efeitos do conflito do pecado de nossos primei-

ros pais. Enquanto pisou em nosso chão, Jesus Cristo apresentou sinais extraordinários de seu compromisso 

com a paz. Jesus libertou pessoas subjugadas pelas forças do maligno, ele curou os doentes, dominou as for-

ças da natureza, se aproximou dos marginalizados, reconciliou pessoas com Deus, ressuscitou mortos. Jesus 

se manifestou para desfazer as obras do Diabo. 

 

O clímax da busca pelo shalom se encontra na cruz. A Bíblia ensina que “o castigo que trouxe paz estava sobre 

ele, e pelas suas feridas foram curados” (Is 53.5b). Na cruz a condenação do pecado é anulada e nossas dívi-

das são pagas. A cruz é o evento no qual nós fomos reconciliados com Deus, transformados em filhos e amigos 

do Pai Celestial. 

 

Quando temos paz com Deus, podemos oferecer a paz de Deus para as pessoas. O primeiro passo para modifi-

car radicalmente as suas relações é confiar a sua vida a Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é o Príncipe da Paz. 

Quando Jesus se torna o seu senhor, tudo começa a mudar dentro e ao redor de você. E você, já tem paz com 

Deus? 

 

  

 

 

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: 116. Que se exige no quarto mandamento?  

 

R. No quarto mandamento exige-se que todos os homens santifi-

quem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, 

que Deus designou em sua Palavra, expressamente um dia inteiro em 

cada sete; que era o sétimo desde o princípio do mundo até à ressurrei-

ção de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim 

continuar até ao fim do mundo; o qual é o sábado cristão, que no Novo 

Testamento se chama Dia do Senhor.  

 

  Gn 2:3; Is 56:2,4,6,7; I Co 16:2; At 20:7; Jo 20:19-27; Ap 1:10.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

CLASSE ESPECIAL  

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Admiração – Paul Tripp 

2018 – E-book 

 

 Quanto tempo você passa contemplando a beleza do Senhor? 

Paul Tripp escreveu esse livro para incentivar a admiração, afinal, ele é 

relevante para tudo o que pensamos, fazemos e dizemos. 

 O autor, que se considera de certo modo um epicurista por amar 

as artes visuais, a boa música, comida de todos os tipos, e por ser leva-

do a admirar um quadro bonito e bem pintado, nos convida a mergulhar 

em uma análise da importância e capacidade de admirar também a cria-

ção de Deus, um admiração que não pode e não deve ser um fim em si. 

 "Dr. Paul David Tripp (M.Div. D.Min.), pastor, palestrante internaci-

onal, Presidente do Paul Tripp Ministries e autor de inúmeros livros, co-

mo Abrigo no temporal, Como as pessoas mudam, Em busca de algo 

maior, Guerra de palavras, O que você esperava? todos da Cultura Cris-

tã. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp789-agosto2020-35230)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Filhos da Esperança 

(2006) 

 

O ano é 2027. E por alguma razão, as mulheres não conseguem 

mais engravidar. Num cenário em que a infertilidade é uma ameaça real 

para a civilização, o último humano a nascer depois de muitos anos aca-

ba de morrer. Caos. 

Theo Faron, um burocrata desiludido que vive em uma Londres 

arrasada pela violência e pelas seitas nacionalistas em guerra, se torna 

o herói improvável que pode salvar a humanidade, quando sua ex-

esposa Julian o apresenta a uma jovem que milagrosamente está grávi-

da. Os dois então, passam a protegê-la a qualquer custo, pois acreditam 

que a criança é a esperança de salvação para a humanidade.  

É óbvio, o filme guarda muitas cenas de ação e apresenta uma 

bela fotografia, mas não se engane, o diretor Alfonso Cuarón aborda te-

mas como a ganância da sociedade, ativismos que geram pânico, gover-

nantes egocêntricos e, a temática mais forte e impactante: a anti-

imigração. 

Em “Filhos da Esperança”, a temática da imigração, tão atual e 

que segue proporcionando imagens chocantes, é apresentada através 

de uma violenta política anti-imigração. Vemos pessoas sendo mantidas 

em prisões e campos sem auxílio, sendo hostilizados em lugares insalu-

bres, simplesmente pelo fato de serem de outras nacionalidades. 

 Como de praxe, saiba filtrar o que convém ou não durante o fil-

me, mas permita-se envolver e ser impactado pela história que, veja só, 

possui algumas referências bíblicas, como o fato da esperança e um no-

vo começo para humanidade surgir através do nascimento de um bebê, 

assim como o título original do longa (“Children of Men”), virdo versículo 

3 do salmo 90: “Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai, filhos dos 

homens”. 

Mais uma natimorta esperança da humanidade. Discuta o filme à 

luz da Escritura. 

“Filhos da Esperança” está disponível no Netflix. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp789-agosto2020-35230)  

 

 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-

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/bp789-agosto2020-35230
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp789-agosto2020-35230


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. 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 

09– Ana Maria Pereira de Morães e Silva Baghin 

 

09– Rafaela Rossi 

 

13- Everaldo Sérgio Carmello 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

16– Raimundo Baraúna  

 

19– Juliene Berbert Toledo França 

 

 

 

 

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 

Fernando 

Edgard 
Amarildo 

23/08 

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 Carlos e Tamires 

23/08 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

23/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

23/08 Presb. Nilman 

30/08 Presb. Marcos 

06/09 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

23/08 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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