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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2054 – 11 outubro  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 

                                                           

 
 
 

 

  
CUIDADO COM A PREGUIÇA! 

 

A preguiça é a mãe da pobreza e a necessidade é a filha única dessa mãe desleixada. Provérbios 6.6-11 trata 

deste assunto. Vamos examinar aqui três lições: 

 

Em primeiro lugar, o preguiçoso precisa aprender com a pedagogia da formiga (Pv 6.6-8). O autor 

sagrado escreve: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não 

tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na sega, ajunta o seu 

mantimento”. Salomão coloca no palco uma sábia pedagoga e nos convida a aprender com ela. A 

formiga é trabalhadora. Apesar de não possuir chefe, oficial nem comandante, no estio prepara seu 

pão e, durante a colheita, ajunta seu mantimento. A formiga sabe que no inverno não se pode traba-

lhar. Então, cuidadosa e previdentemente, faz seu estoque para ter em abundância no período invernal. Ela é 

precavida, preventiva e provedora. Não deixa as decisões importantes da vida para a última hora. Age com an-

tecedência e planejamento. Ela trabalha de modo planejado e incansável no tempo da colheita para ter provisão 

necessária no tempo em que não se pode trabalhar. Salomão exorta os preguiçosos a aprenderem com a formi-

ga. A formiga não fez um curso de gestão nem tem diploma de economia, mas se apresenta como pedagoga 

para nos ensinar grandes e duradouras lições na área da administração e da economia. 

 

Em segundo lugar, as desculpas do preguiçoso (Pv 6.9,10). O texto em tela diz: Ó preguiçoso, até quando fica-

rás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco 

para encruzar os braços em repouso. Depois de exortar o preguiçoso a seguir o exemplo da formiga, o sábio 

cutuca o preguiçoso dorminhoco, com o propósito de mexer com o seu brio. Ferroa-o com o aguilhão da respon-

sabilidade. Sacode-o com o propósito de despertá-lo de sua letargia. O preguiçoso é tratado aqui como uma 

pessoa cujo único objetivo é dormir e desfrutar os deleites do descanso. Ele quer apenas os confortos da vida, e 

não o peso da responsabilidade. Quer apenas desfrutar as benesses da existência, e não a labuta do trabalho 

pesado. Quer apenas desfrutar da farta colheita do sono, sem ter semeado diligentemente com o suor do seu 

rosto. O preguiçoso anda cansado e tem necessidade de dormir. O trabalho para ele é um castigo. Os desafios 

da vida são para ele barreiras intransponíveis. Seu projeto de vida é desfrutar de uma cama macia e render-se a 

um sono benfazejo. Nada de estresse. Nada de esforço. Nada de trabalho. Dormir e dormir é seu lema. Gozar a 

vida é sua aspiração. O preguiçoso não é previdente como a formiga. Não faz provisão para o tempo do inver-

no. Não ajunta em celeiros para os dias de crise. Só pensa no agora. Só investe em seu descanso. Só quer dor-

mir para acordar e dormir novamente. Seu ciclo de vida não vai além do um pouco para dormir, um pouco para 

toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. 

 

Em terceiro lugar, o resultado da preguiça (Pv 6.11). O texto diz: Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, 

e a tua necessidade, como um homem armado. Há uma lei inevitável e irreversível na natureza: só colhe quem 

planta; só ceifa quem semeia. Aqueles que encolhem as mãos preguiçosas na semeadura jamais estenderão as 

mãos diligentes para colher. Quem não semeia com lágrimas não colhe com júbilo. A herança dos preguiçosos é 

a pobreza. Na crise, faltar-lhes-á o necessário, porque, quando todos estavam trabalhando e fazendo a sua re-

serva, os preguiçosos estavam dormindo. Salomão destaca dois resultados da preguiça. O primeiro deles é a 

pobreza repentina e inesperada. A prosperidade é fruto do trabalho e da bênção de Deus. Quem cruza os bra-

ços para trabalhar e quer apenas gozar os benefícios do sono, sem o peso do trabalho, enfrentará pobreza. 

Deus não premia a preguiça nem galardoa os preguiçosos. O segundo resultado da preguiça é a necessidade. 

Ela vem como um homem armado. É inescapável e inevitável. A formiga não passa fome no inverno porque la-

boriosamente ajuntou sua provisão na ceifa. Mas o preguiçoso desfruta os deleites do sono enquanto os traba-

lhadores, com fadiga e suor no rosto, sofrem as agruras do sol e o desconforto das chuvas. Porém, no dia da 

crise, aqueles que se preveniram desfrutarão do trabalho de suas mãos, mas o preguiçoso passará necessida-

de.  

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=296 



 

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! 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado, dia 12 de outubro (segunda-

feira), a Secretaria não funcionará. 

 

CLASSE FORMAÇÃO DOUTRINÁRIA 

 Quarta-feira das 19h até as 20h,  pelo Google Meet. 

 Interessado em se tornar membro professo da IPA entre em con-

tato com o pastor Wipson pelo celular (WhatsApp (19) 99899 - 7026. 

 

 

RETORNO DAS REUNIÃOES PRESENCIAIS 

 Aos domingos a partir do dia 04/10/2020 haverá uma reunião no-

turna no Templo – Culto Público às 19h. Faça sua inscrição pelos telefo-

nes de contato da secretaria da igreja. (3351-1403) ou (3544-4382). 

 

 

III– Catecismo Maior: 124. Que significam as palavras “pai” e “mãe”, no 

quinto mandamento?  

 

R. As palavras “pai” e “mãe”, no quinto mandamento, abrangem não 

somente os próprios pais, mas também todos os superiores em 

idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de 

Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na Família, 

quer na Igreja, quer no Estado.  

 

  Gn 4:20,21;45:8; II Rs 2:12;5:13; Is 49:23; Pv 23:22,25; I Tm 

5:1,2;Gl 4:19.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

ABC da Reforma – Stephen J. Nichols e Ned Bustard 

 A história da Reforma ilustrada e colorida. Esse é o ABC da Re-

forma, uma maneira divertida para as crianças (e adultos) aprenderem 

sobre os lugares, coisas, eventos, pessoas, livros e ideias que moldaram 

esse momento crucial na história da igreja e que relembramos durante 

esse mês. 

 Stephen J. Nichols e Ned Bustard, através de histórias interes-

santes e com cores que encantam os pequenos, ensinam que embora a 

Reforma tenha ocorrido quinhentos anos atrás, não se trata apenas de 

pessoas e lugares no passado e continua relevante ainda hoje. E mais: 

reflete o evangelho e Jesus de Nazaré. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp791-outubro2020-35295 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Quase uma Rockstar 

 

 Um filme para a família toda assistir e se emocionar. Recém-

lançado pelo Netflix, Quase uma Rockstar é inspirado no livro de 

Matthew Quick e apresenta um enredo que faz chorar, torcer e sofrer 

junto com a protagonista. Um trama tocante de uma adolescente que 

perde o pai e passa a viver uma vida complicada ao lado da mãe, mas 

sem perder a alegria e esperança. 

 Com muitas reviravoltas, o filme revela a importância de cultivar 

amizades com pessoas que nos elevam e caminham ao nosso lado, em 

toda e qualquer situação. E mais: como podemos em pequenos gestos, 

como sorrisos e um “bom dia” impactar vidas. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp791-outubro2020-35295 

 

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), 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
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Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), Luiza de Mello (Ivone), Elisandra Purcino 

(cunhada Jose), Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Francisco 

(pai 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 

08– Dirce Nava Mussarelli 

 

09– Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

11– Beatriz Ap. Bonini Palaver Orpinelli 

 

14– Joseane Purcino 

 

15– Wellington da Silva Portes 

 

16– Rose Neide Francisco Rossi 

 

 

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 (A Bí-

blia que Jesus usava) - 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 

18/10 
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 Ari e Sônia 

18/10 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

18/10 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

18/10 Presb. Elizeu 

25/10 Presb. Plínio 

01/11 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

18/10 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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