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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2048 - 23 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

A MAMÃE PÁSSARO 

 

“O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte...o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio...e o meu alto 

refúgio. ” Salmo 18.2 

 

Um lenhador foi até um bosque onde em poucos dias ele derrubaria todas as árvores. Mas ele viu no alto de 

uma das árvores uma mamãe pássaro. E ela estava fazendo o ninho, onde botaria os ovos e teria seus filhotes. 

E o lenhador sabia que isso seria terrível porque uma vez que ele derrubasse a árvore todos os filhotes iriam 

morrer. Então ele foi até a árvore onde a mamãe pássaro estava lá no alto. Ele pegou o lado do machado e co-

meçou a bater na árvore. E a coitada da mamãe começou a balançar. 

 

Até que ela foi para outra árvore para fazer o seu ninho lá. Mas o lenhador a seguiu até a outra árvore. E come-

çou a chacoalhar a árvore e a mamãe pássaro com seu machado. Então ela voou para outra árvore procurando 

um lugar mais tranquilo para construir o seu ninho. Mas, novamente o lenhador seguiu a mamãe pássaro para 

chacoalhá-la. 

 

A mamãe pássaro não conseguia entender por que aquele cara estava fazendo isso com ela! Mas, finalmente 

ela voou para uma rocha bem no alto. E começou a fazer seu ninho lá. Nesse momento o lenhador se deu por 

satisfeito e foi embora. Todas as árvores deste mundo um dia cairão. Seu sucesso, sua influência, sua carreira, 

sua aparência, sua relevância, as pessoas que você mais ama, sua saúde etc., Mas, quando decepções aconte-

cerem, não voe para outra árvore. Jesus Cristo é a sua elevada rocha. 

 

 

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! 

 

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, 

no uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os 

presbíteros para reunião administrativa no dia 29/08 (sábado) das 18h 

às 20h – pelo aplicativo Google Meet!  

 

 

III– Catecismo Maior: 117. Como deve ser santificado o Sábado ou Dia 

do Senhor (=Domingo)?  

 

R. O Sábado, ou Dia do Senhor (=Domingo), deve ser santificado por 

meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de 

tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupa-

ções e recreios seculares que são lícitos em outros dias; e em fazê

-lo o nosso deleite, passando todo o tempo (exceto aquela parte 

que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia) 

nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este 

fim havemos de preparar os nossos corações, e, com toda previ-

são, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar 

os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e 

mais prontos para os deveres desse dia.  

 

  Ex 16:25,26;20:8,10; Lv 23:3; Is 58:13,14; Ne 13.19; Jr 17:21,22; 

Mt 12:1-14; Lc 4:16;23:54-56; At 20:7.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

CLASSE ESPECIAL  

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Como Jesus Governa a Igreja – Guy Prentiss Waters 

 

Como Jesus Governa a Igreja nos apresenta as bases da eclesiologia de 

modo abrangente, mas breve; erudito, mas acessível, com linguagem 

clara e simples. Escrito por Guy P. Waters, esse livro fornece aos pasto-

res, presbíteros e outros líderes uma maior compreensão de como dirigir 

a igreja segunda a Bíblia. 

Segundo John Muether, Professor de Church History no Reformed Theo-

logical Seminary em Orlando, Como Jesus Governa a Igreja é um lem-

brete convincente de que a saúde da Igreja está inescapavelmente liga-

da à sua política, e que submissão ao governo da Igreja bíblica é essen-

cial para a vida cristã corretamente ordenada. 

A obra recomendada por inúmeros teólogos e pesquisadores, é um guia 

acessível que vem para fortalecer a compreensão e a prática ao governo 

bíblico da Igreja contemporânea reformada.   

 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/pb-768-novembro-2018-33971) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Um Golpe do Destino 

(1991) 

 

Um Golpe do Destino nos conta a história do Dr. Jack, um excelente ci-

rurgião, que passa de médico a paciente ao descobrir em seu próprio 

corpo um câncer nas cordas vocais. 

A descoberta traz inúmeras mudanças na personalidade, vida pessoal e 

na profissão de Jack. 

Apesar de ser um excelente médico Jack é uma pessoa fria, distante 

emocionalmente de seus pacientes e com atitudes semelhantes com às 

profissionais do sistema de saúde de nosso país. Ao tornar-se um paci-

ente, e ele percebe como tratar de um doente vai além de entender ter-

mos técnicos e tratamentos. É preciso atenção plena. 

Trabalhar com pessoas hospitalizadas exige prepara físico emocional e 

espiritual. Na IPB nós temos cursos de Capelania Hospitalar ministrados 

pela Eleny Vassão, capelã hospitalar e missionária. O debate sobre esse 

filme poderá incluir informações obtidas com nossa Capelania Hospita-

lar. 

 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/pb-768-novembro-2018-33971) 

 

 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 (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-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm


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. 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 

16– Raimundo Baraúna  

 

19– Juliene Berbert Toledo França 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

24– Andréa S. Coelho 

 

24– Nelson de Lima 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25– André e Marisol Moro   

(Bodas de Linho ou Renda) 13 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 

(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 

Edgard 

Amarildo 
Adalto 

30/08 

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 Fernando e Eliana 

30/08 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

30/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

30/08 Presb. Marcos 

06/09 Pastor. Wipson 

13/09 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

30/08 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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