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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2057 – 01 novembro  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

UMA ESCOLHA URGENTE 

 

“Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldi-

ção...” Deuteronômio 30.19 

 

A vida é feita de escolhas. Não somos o que sentimos nem o que falamos, mas o que fazemos. Não basta co-

nhecer os preceitos de Deus, é preciso obedecê-los. Não basta saber a diferença entre a vida e a morte, é pre-

ciso fazer uma escolha. Não basta ser alertado sobre a diferença que existe entre a bênção e a maldição, é pre-

ciso tomar uma decisão. Moisés está sendo enfático, como se ele estivesse num tribunal, tomando como teste-

munha os céus e a terra. 

O povo não poderia ter desculpas. Não poderia alegar que não tinha sido alertado. Moisés colocou diante deles 

a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ajudou-os a tomarem a decisão certa, quando os alertou: “.. escolhe, 

pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência” (Dt 30.19b). Hoje, também, precisamos tomar uma deci-

são em relação a Jesus. 

O apóstolo João ergue sua voz: “Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, 

mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, por-

quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus” (Jo 3.17,18). João ainda escreve: “Aquele que tem o Filho 

tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1Jo 5.12). Você pôs a sua confiança em Je-

sus, o Filho de Deus? 

 

 

 

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! 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 02/11 (segunda-feira), a Secreta-

ria 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. 

 

 

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: 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos 

superiores? 

  

 R. A honra que os inferiores devem ao superiores é toda a devida reve-

rência sincera, em palavras e em procedimento; a oração e ações de 

graças por eles; a imitação de suas virtudes e graças; a pronta obediên-

cia aos seus mandamentos e conselhos legítimos; a devida submissão 

às suas correções; a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pesso-

as e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas 

posições; suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, pa-

ra que sejam uma honra para eles e para o seu governo.  

 

  Gn 9:23; Ml 1:6; Pv 31:23,38,39; Lv 19:3,32; I Sm 26:15,16; I Rs 

2:19;Sl 127:3-5; Mt 22:21; Rm 16:6,7; Ef 6:1,2; I Pe 2:13,1,18-

20;4;3:6;  I Tm 2:1,2;5:17,18; Fl 3:17;Tt 2:9,10; Hb 12:9;13:7.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Admiração – Paul Tripp 

Seja uma boa música e uma álbum elaborado, uma comida deliciosa, um 

quadro bem pintado, são pequenas coisas que nos levam à admiração. 

Nenhuma delas é errada em si mesma, afinal, Deus planejou-nos com a 

capacidade de admirar a sua criação, porém, devemos ter em mente que 

esse sentimento não pode e nem deve ser um fim em si – ele precisa ser 

relevante e refletir de maneira positiva em tudo o que fazemos e dizemos. 

É justamente a partir da relevância da admiração pelo mundo e tudo que 

nos cerca, que Paul Tripp escreve Admiração. Não apenas para explicar 

como esse sentimento nos afeta, mas também para comtemplarmos (e 

entendermos) a beleza do Senhor.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-761-abril-2018-33427) 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 
 

 

 

Roma 

(2019) 

 

Filme original da Netflix, Roma é uma semi-autobiografia de Alfonso 

Cuarón (diretor do longa), que faz seu melhor filme ao recriar seus 

anos de formação sem olhar apenas para si mesmo. 

Abordando temas como relações sociais, abandono e família, o longa 

se passa na colônia Roma, bairro da Cidade do México, onde uma 

empregada de origem indígena trabalha para uma família branca de 

classe média. Roma é narrado a partir de seu ponto e vista e tendo 

como pano de fundo o México dos anos 70, que fervilhava entre revo-

luções populares, sociais e a influência da cultura estrangeira. 

Indicado ao Oscar, o filme de Cuarón interliga a história de duas famí-

lias de classes sociais diferentes que vivenciam os mesmo problemas. 

De maneira crítica e bela Roma é um filme para reflexão sobre a soci-

edade e seus problemas. Ideal para ser colocado e analisado à luz da 

Palavra. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/brasil-presbiteriano-n-722-marco-

2019-34301) 

 

REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações falar com TOM. 

 

“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 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 

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


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), 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 

26– Marcos Felipe  Beda 

 

28– Arivaldo Vieira dos Santos 

 

28– Sônia Ap. Gaino Vieira dos Santos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

01– Adele Suzy Correia Coelho 

 

03– Helena Betania V. D. Almeida 

 

05– Tamires Regina das Neves Marinho 

 

07– Rúben Mazzucatto de Freitas 

 

 

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. Contato: (19) 99337-6986 ou 99345-8043.  
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto  

João 
Roberto 

08/11 
 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 Plínio e Selma 

08/11 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

08/11 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

08/11 Presb. Nilman 

15/11 Presb. Marcos 

22/11 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

08/11 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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