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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2050 - 06 setembro  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

LUTA CONTRA FORÇAS DO MAL 

 

“...não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente…” Atos 

19.26 

 

O cristão, cheio do fervor missionário, está sempre em confronto com as forças espirituais do mal que tentam 

dominar este mundo tenebroso. Em Éfeso isto fica muito claro no confronto humano entre Demétrio, o ourives, e 

os cristãos. Motivado pela perda de seus negócios, em face da conversão de muitos, ele incitou a população a 

se revoltar contra Paulo e a pequena comunidade cristã, levando milhares de pessoas a gritar, em uníssono, 

“Grande é a Diana dos Efésios.” 

 

O diabo não aceita facilmente sua derrota. O reformador e teólogo francês João Calvino dizia: “Se é verdade 

que somos animados a asseverar o reino de Cristo, é necessário que mantenhamos uma luta contínua contra 

aquele que conspira para sua ruína”. Quando proclama a verdade do Evangelho, a mensagem de Cristo, a igre-

ja enfrenta aquele que veio para matar, roubar e destruir. 

 

A malícia que atribuímos ao inimigo não veio de sua criação, mas da sua depravação. E este depravado, inimigo 

de Deus, é vencido, na vida e missão do cristão, pelas virtudes da cruz e pela ressurreição de Jesus Cristo, apli-

cadas pelo Espírito Santo, em nossa jornada diária. Em Cristo, o nosso combate espiritual, por mais duro que 

seja, é sempre um bom combate que nos leva, de luta em luta, a completar a carreira e a guardar a nossa fé. 

 

 

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! 

 

 

SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acontecerá por meio do App Meet. 

 

 

SECRETARIA 

 Retorno das atividades na secretaria de segunda a sexta-feira, 

das 08:00h às 17:00h. 

 

 

III– Catecismo Maior: 119. Quais são os pecados proibidos no quarto 

mandamento? 

  

 R. Os pecados proibidos no quarto mandamento são: toda omissão dos 

deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, 

e o ficar cansado deles; toda profanação desse dia por ociosidade e por 

fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e 

pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios 

seculares.  

 

  Ex 22:26; Ez 23:38;33:31,32; Is 58:13,14; Jr 17:27; Ml 1:13; Am 

8:5.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Teologia Sistemática – Louis Berkhof 

R$ 88,00 - Disponível em E-book 

 

Uma obra de notável importância e qualidades. A abrangência e 

profundidade fizeram 

de Teologia Sistemática, de Louis Berkhof, a Teologia mais usada em 

nosso país. 

Sem se deixar atrair pelos encantos de modismos teológicos, tão 

"atraentes" quanto passageiros e tão "promissores" quanto rasos, o au-

tor apresenta estudos sobre a Palavra de Deus divididos em seis partes: 

A doutrina de Deus; A doutrina do homem com relação a Deus; A doutri-

na da pessoa e a obra de Cristo; A doutrina da aplicação da obra da Re-

denção; A Igreja e A doutrina das últimas coisas. 

Livro indicado para todos os pesquisadores, estudiosos, pastores 

e seminaristas. 
(O Jornal Brasil Presbiteriano é órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil Ano 62 
nº 790 –Setembro de 2020) 
 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

  

 

 

Alerta Lobo 

(2019) 

 

Está disponível no Netflix o filme sobre o oficial de sonar de um 

submarino, que deve usar seu talento e senso de audição para rastrear 

um submarino francês de mísseis balísticos e acabar com a ameaça de 

guerra nuclear. 

O suspense de ação francês apresenta algumas cenas que de-

vem ser filtradas à luz da Palavra, mas destaca a importância de cum-

prirmos com nossas obrigações e palavras, buscando sempre fazer o 

melhor para o próximo, mesmo que isso exija abrir de suas vontades e 

bem-estar. 

Bom enredo, excelentes sacadas e elenco. Um filme que vale a 

pena “perder” um tempo assistindo, depois avaliando, discutindo. 
(O Jornal Brasil Presbiteriano é órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil Ano 62 

nº 790 –Setembro de 2020) 

 

 

 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-

necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fide-
lidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes 

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


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 famili-
ares 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 

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 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09– Wanessa Orpinelli 

 

11– Tainá Verissímo Beda 

 

12– Pedro Marques Barcellos 

 

 

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 

Adalto 

João 
Roberto 

13/09 
João 

Roberto 

Carlos 

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 

13/09 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

13/09 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/09 Presb. Elizeu 

20/09 Presb. Plínio 

27/09 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

13/09 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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