
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3351-1403 
Tel.: 3544-4382 
 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL  (bco 001) 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
 
LIDERANÇA: 
 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
 
 
Presbíteros: 
 
Elizeu Martins 
 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Diáconos: 
 
Adalto Merquiades 
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Carlos Alexandre Marinho 
 

 
Edgard Araújo 
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
Roberto  Recchia 
 
 
Superintendente: 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2049 - 30 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

BURACO DA FECHADURA 

 

“Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados cobertos ou apagados!” Salmo 

32.1 

 

O filósofo existencialista ateu, o francês Jean Paul Sartre, no livro “O Ser e o Nada”, tem uma ilustração interes-

sante e famosa. Imagine-se em uma sala, e você vê um buraco de fechadura. Quando você olha pelo buraco da 

fechadura, vê pessoas fazendo coisas e elas não sabem que você está assistindo. Não há nada mais empol-

gante do que ser o espectador não visto. 

 

De repente, você ouve um barulho e olha para trás. Você vê outro buraco de fechadura e percebe um pequeno 

olho através desse buraco. Agora você é assistido. Isso gera uma sensação de incômodo insuportável. Por 

quê? Segundo o filósofo, não há nada mais terrível do que perder o controle daquilo que as pessoas veem em 

você. Se isso acontecer talvez elas parem de amar ou parem de admirar você. E se você soubesse que existe 

alguém diante de quem você não precisa se cobrir ou se esconder para amar você? 

 

Você não precisa ter mais dinheiro, ser mais bonito, se vestir melhor, frequentar os lugares mais badalados. Eu 

acredito que, se você soubesse disso, viveria mais aliviado, mais leve, mais feliz! Pois existe! Feliz é aquele a 

quem o Senhor perdoa. Deus ama você não por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus vícios. Deus 

sabe quem você é, ele sabe o que você fez e, mesmo assim, ele ama e perdoa você! 

 

 

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: 118. Por que é o mandamento de guardar o 

sábado (=Dia do Senhor ou Domingo) mais especialmente dirigido 

aos chefes de família e a outros superiores?  

 

R. O mandamento de guardar o sábado (=Dia do Senhor ou Domingo) 

é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros su-

periores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por 

si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os 

que estão sob o seu cuidado; e porque são, às vezes, propensos a 

embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos.  

 

▪  Êx 23:12.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Sobre asas de águias 

Katherine Hall Hardie – 2008 

 

 Escrito por Katherine Hall Hardie, sobre asas de águias conta a 

história do trabalho missionário do Rev. Alva Hardie (esposo da autora) 

no Brasil. 

 O Rev. Alva Hardie (D.D) serviu como missionário no Brasil por 

45 anos, ministrando a um imenso número de pessoas, principalmente 

no Triângulo Mineiro. Esse livro retrata como um missionário pioneiro e 

sua família pregaram o evangelho no Brasil. A despeito das persegui-

ções e privações. O Rev. Hardie permaneceu firme em sua fé, e somen-

te o Senhor o conduziu. 

 Esse livro é indicado para pastores, missionários, seminaristas e 

para todos aqueles que desejam conhecer a fundo a história do presbite-

rianismo brasileiro – que em agosto celebra 160 anos. 

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

julho-2019-34567) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Operação Final 

(2018) 

 

 “Um povo sem memória é um povo sem futuro”. A frase escrita 

em arquibancadas e portas do Estádio Nacional do Chile é sobre o Regi-

me de Pinochet, mas exemplifica de maneira excelente a importância de 

filmes que retratam momentos da história mundial marcados por atroci-

dades, e que devem ser evitadas em nosso presente e futuro. E Opera-

ção Final (disponível no Netflix!) aborda um desse momentos: a Segun-

da Guerra Mundial. 

Rememorando barbaridades que aconteceram há não muito tempo, o 

longa-metragem, baseado em fatos nos conta a busca e apreensão de 

Adolph Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto – conheci-

do como a solução final dos nazista. 

Conseguindo escapar das forças aliadas, Eichmann se escondeu na Ar-

gentina e o filme mostra justamente a missão de agentes da Mossad pa-

ra tirá-lo de lá – em segredo – e levá-lo até Israel, para responder pelos 

seus crimes. 

Filme interessante para conhecer mais da história mundial e suas conse-

quências. 

 (https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-34657)  

 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. 
*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. 

 

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-

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/bp778-setembro-2019-34657


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 

24– Andréa S. Coelho 

 

24– Nelson de Lima 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

01– Julia  Veiga Ribas 

 

01– Alice Veiga Ribas 

 

02– Beatriz Verissimo Beda 

 

03– Débora Campos Viana 

 

04– João Sebastião Filho 

 

04– Max Reis dos Santos Jesus 

 

05– Manuela Veiga Ribas 

 

 

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 

Amarildo 

Adalto 
João 

06/09 
Adalto 
João 

Roberto 

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 Ari e Sônia 

06/09 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

06/09 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

06/09 Pastor. Wipson 

13/09 Presb. Elizeu 

20/09 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

06/09 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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