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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2051 - 13 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

O POVO MISSIONÁRIO DE DEUS 

 

“Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar” Atos 1.1 

 

Na abertura do segundo volume do seu compêndio literário, o Evangelho de Lucas e Atos, o escritor bíblico já 

deixa claro o seu propósito. Ele quer falar sobre a continuação da obra que Jesus começou a fazer e a ensinar: 

a obra de fazer discípulos. No Evangelho, toda obra é cem por cento divina e já foi consumada. Em Atos somos 

incluídos em uma nova fase e perspectiva das ações divinas. O Evangelho fala da obra vertical, a que vem do 

céu; enquanto Atos trata da obra horizontal, humana – a obra de fazer discípulos de Cristo. 

 

O texto foi escrito para Teófilo. Alguns creem que foi escrito não para uma pessoa, mas para a igreja como um 

todo. Teófilos é a junção de duas palavras gregas: Teós, Deus, e Filós, amigo. Assim, o texto teria sido escrito 

para os amigos de Deus daqueles dias e para todos nós, amigos de Deus do presente (Jo 15.15), para ensiná-

los, e a nós todos, sobre a vida de Cristo e a salvação dos fiéis (O Evangelho); e sobre a missão dos cristãos (O 

livro de Atos). 

 

Em outras palavras, o Evangelho fala da obra completada de Cristo – a redenção; enquanto que Atos aborda a 

obra inacabada de Cristo – a obra de fazer discípulos entre todas as nações. Esta é a nossa responsabilidade e 

o nosso privilégio. “Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio”(Jo 20.21). 

 

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 20/09 (domingo) das 

15h às 17h – na igreja. Uso de máscaras. 

 

III– Catecismo Maior: 120. Quais são as razões anexas ao quarto man-

damento, para lhe dar maior força?  

 

R. As razões anexas ao quarto mandamento, para lhe dar maior força, 

são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus seis dias de cada 

sete para os nossos afazeres, e reservando apenas um para si, nestas 

palavras: “Seis dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer”; de 

Deus exigir uma propriedade especial nesse dia: “O sétimo dia é o sába-

do do Senhor teu Deus”; do exemplo de Deus, que “em seis dias fez o 

céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no dia sétimo”; 

e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente  santificando-o 

para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando-o 

para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo; “portanto o Se-

nhor abençoou o dia de sábado e o santificou.”  

 Ex 20:9,10,11.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Contornos da filosofia cristã – L. Kalsbeed 

 

 Já ouviu falar sobre a Filosofia da Ideia Cosmonômica desenvol-

vida por Herman Dooyeweerd? Esse livro é para pessoas interessadas 

nessa filosofia e no desenvolvimento de uma filosofia cristã biblicamente 

orientada às necessidades e aos dados das ciências, mas também aos 

temas da cultura atual. 

  L. Kalsbeek direciona essa obra para as pessoas que desejam 

conduzir sua vida responsavelmente, e que reconhecem de forma cons-

ciente o mundo confuso e espiritualmente dividido em que vivemos. Uma 

dose de percepção filosófica contribui para o aprofundamento dessa 

consciência. Vale a leitura! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp790-setembro2020-35286) 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

A busca do homem por poder 

ganha destaque no Netflix 

 

Protagonizado por Jamie Fox e Joseph Gordon-Levitt, Power é 

um filme cheio de ação, efeitos especiais e mais uma superdose de 

ação. A história: uma misteriosa pílula que libera superpoderes durante 

cinco minutos, começa a ser comercializada em Nova Orleans e faz com 

que um policial, um veterano do exército e uma adolescente se unam 

para lutar contra criminosos e salvar vidas. 

Um roteiro que agrada aos fãs do gênero de ficção, mas que tam-

bém alerta sobre uma questão comum na humanidade desde sempre: o 

desejo pelo poder. 

Durante quase duas horas, Power diverte, mas escancara a de-

turpação do coração do homem. Revela o pecado que habita em nós. O 

sistema corrompido no qual impera a busca por dinheiro, fama e poder. 

Nesse mais novo filme da plataforma de streaming do Netflix, no-

tamos o quanto os seres humanos carecem do favor imerecido, a graça 

de Deus. 

Divirta-se com as cenas de cortes rápidos, fatos interessantes 

sobre a ciência e cultura, mas não deixe de abrir os olhos para a mensa-

gem do filme: a busca por poder é enganosa, dolorosa e vã. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp790-setembro2020-35286) 

 

 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 

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). 

 

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


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– Wanessa Orpinelli 

 

11– Tainá Verissímo Beda 

 

12– Pedro Marques Barcellos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

17– Sônia Maria Cintra Nunes 

 

 

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 

João 

Roberto 
Carlos 

20/09 
Roberto 
Carlos 

André 

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 
José Claudio e 

Dalva 

20/09 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

20/09 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

20/09 Presb. Plínio 

27/09 Presb. Nilman 

04/10 Pastor Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

20/09 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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