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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2055 – 18 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

A CASA DA SERVIDÃO 

 

“... e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão” Deuteronômio 8.14  

 

Moisés está alertando o povo de Israel sobre a necessidade de lembrar o passado para não ser ingrato no pre-

sente e no futuro. O povo hebreu precisava saber de onde Deus o havia tirado, da casa da servidão, para não 

se esquecer do Senhor, quando entrasse na Terra Prometida. O povo precisava se lembrar de como Deus o pro-

tegera na longa jornada por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de secura, para não 

virar as costas para Deus no tempo da bonança. 

O passado precisa ser nosso pedagogo. Precisamos saber quem éramos e de onde Deus nos arrancou para 

não ensoberbecermos o nosso coração, esquecendo-nos de Deus. Éramos escravos, e Deus nos libertou. Está-

vamos perdidos, e Deus nos encontrou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. 

Éramos filhos da ira, e agora somos filhos do seu amor. 

Oh, a lembrança do que Deus fez por nós deve levar-nos à gratidão e à adoração. Aquela geração que entrou 

na Terra Prometida falhou em transmitir aos seus filhos essas verdades e eles se esqueceram de Deus, indo 

atrás de outros deuses. Que Deus nos ajude a contar aos nossos filhos os grandes feitos de Deus, o seu poder 

e as maravilhas que ele fez em nossa vida, para que as futuras gerações ponham em Deus a sua confiança. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo aplicativo Google Meet. 

 

 

CONVITE ESPECIAL PARA AS MULHERES 

 A SAF convida você mulher, para a Reunião Plenária a ser reali-

zada no dia 19/10 (segunda-feira) às 19:30hs, pelo aplicativo Google 

Meet! 

 

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 24/10 (sábado) às 18h na igreja.  

 

 

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: 125. Por que são os superiores chamados “pai” e 

“mãe”?  

 

R. Os superiores são chamados “pai” e “mãe” para lhes ensinar que, em 

todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verda-

deiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas 

diversas relações; e para levar os inferiores a cumprirem os seus deve-

res para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes 

fossem seus pais.  

 

  Ef 6:4; I Ts 2.7,8,11,12; I Co 4:14-16.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Abaixo a Ansiedade 

 

Cada vez mais comum entre os jovens, incluindo os cristãos, a 

ansiedade é um inimigo constante da sociedade moderna. E John Ma-

cArthur, através do livro Abaixo a Ansiedade, apresenta recursos bíblicos 

para vencermos a luta contra esse mal. 

Com um guia para estudo individual e em grupo, cada capítulo e 

o apêndice do livro apresentam maneiras de sermos pessoas diferentes, 

orientando a opinião sobre a ansiedade a partir do que Deus diz na Bí-

blia. 

 A leitura prepara a todos para aplicar a preciosa Palavra nos co-

rações, para encontrar confiança em Cristo e descansar em seus bra-

ços. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

O Preço da Verdade 

Envolvente, dramático e impactante. Esse é O Preço da Verdade 

– Dark Waters, estrelado por Mark Ruffalo. 

Baseado em fatos reais, o filme revela um segredo sombrio descoberto 

por um advogado norte-americano que conecta um número crescente de 

mortes inexplicáveis a uma das maiores empresas do mundo. No decor-

rer do filme, além da busca pela verdade, o vemos arriscando seu futuro, 

família e própria vida em busca de um bem maior. 

Apesar de todas as bombásticas revelações feita no longa 

(disponível no Amazon Prime Vídeo, fica a dica!), o que chama atenção 

é o comovente senso de justiça do personagem principal. Ao se deparar 

com uma realidade que coloca vidas de inúmeras pessoas em risco, Rob 

Bilott se sente motivado a ajudá-los, mesmo que isso leve anos. Sim, o 

caso demorou muito tempo para ser concluído e mesmo assim, Rob 

nunca desistiu. 

Assistir o filme é um convite para olharmos ao nosso redor, avali-

armos os efeitos da corrupção do pecado no mundo e desejarmos a mu-

dança, que vem apenas de Cristo. É um convite para nos levantarmos e 

fazermos a diferença em mínimos detalhes, impactar vidas que não têm 

voz. Um chamado para cumprirmos o “Ide”. 

Permita-se ser impactado pelo filme com ar de documentário e 

busque fazer a diferença seja no seu meio profissional e social. 

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

 

REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações falar com TOM : 97164-5368. 

 

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


“RENOVAÇÃO ASSINATURA  REVISTA ULTIMATO” 

 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). 

 

“RENOVAÇÃO ASSINATURA  “CADA DIA  ANO 2021” 

 Assinatura Anual no valor de R$ 42,00. 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 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), 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 

11– Beatriz Ap. Bonini Palaver Orpinelli 

(3352-6433) 

14– Joseane Purcino 

(99165-1070) 

15– Wellington da Silva Portes 

(97164-5368) 

16– Rose Neide Francisco Rossi 

(3542-6478) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

20– Amanda Cristina Moreira Mathias 

(98893-6920) 

20– Edvando Pires 

(99902-7658) 

22– Bianca Coelho 

(38 - 99162-0828) 

23– Matheus da Costa Rodrigues 

(3541-8269) 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

21– Rafael e Maria Luiza Raxkid   3351-1994 

(Bodas de Porcelana) 20 anos 

 

21– Ana Laura e Wellington Portes   97164-5368 

(Bodas de Couro ou Trigo) 03 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 (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.  

 

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 

25/10 
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 Ezequiel e Pedro 

25/10 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

18/10 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

25/10 Presb. Plínio 

01/11 Pastor. Wipson 

08/11 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

25/10 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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