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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2058 – 08 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

O MAIS SUBLIME AMOR 

 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 

pereça...” João 3.16 

 

O amor de Deus não é restrito a uma etnia ou condicionado a um continente. Ele nos é apresentado pelo após-

tolo João ultrapassando fronteiras e limites geográficos. Alcança pessoas de todas as nações, independente-

mente de condição social, grau de escolaridade, faixa etária, sexo, regime político e outras tantas classificações 

existentes. Seu alcance é o mundo, ou seja, sem acepção de pessoas. 

 

Movido única e exclusivamente por graça, Deus tomou a iniciativa de buscar a reconciliação com as criaturas 

rebeladas e espiritualmente mortas em virtude do pecado (Gn 3.9). O justo veio em socorro do ímpio, o forte 

ofereceu paz ao fraco, o criador manifestou graça e misericórdia para com a criatura. Ele deu o seu Filho unigê-

nito para morrer na cruz do calvário e assim efetuar a redenção de pecadores que se encontravam escravizados 

por suas transgressões. 

 

O resultado do sacrifício de Cristo é aplicado a todo aquele que o confessa como seu Senhor e Salvador. Livre 

da culpa, domínio e consequência eterna do pecado, uma nova e exuberante vida é desfrutada aqui e agora. O 

amor de Deus, manifestado na pessoa de seu Filho, nos sustenta ao longo de nossa caminhada terrena e nos 

concede o livre e seguro acesso à eternidade. Quem tem o Filho tem a vida eterna. 

 

 

 

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! 

 

 

CLASSE FORMAÇÃO DOUTRINÁRIA 

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

 Interessado em se tornar membro professo da IPA entre em 

contato 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: 128. Quais são os pecados dos inferiores contra 

os seus superiores?  

 

R. Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são: toda ne-

gligência dos deveres exigidos para com eles; a inveja, o desprezo 

e a rebelião contra suas pessoas e posições, em seus conselhos, 

mandamentos e correções legítimos; a maldição, a zombaria e to-

do comportamento rebelde e escandaloso, que vem a ser uma ver-

gonha e desonra para eles e para o seu governo.  

 

  Êx 21:15; Dt 21:18,20,21; Pv 19:26;30:11,17; I Sm 8:7;10:27; II Sm 

15:1-12; Is 2:25;3:5; Sl 2:25;106:16; Mt 15:5,6  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

Com Calvino no Teatro de Deus – John Piper e David Mathis 

 

Organizado por John Piper e David Mathis, o livro Com Calvino 

no Teatro de Deus apresenta a glória transformadora por meio de textos 

e comentários de Douglas Wilson, Julius Kim, Mark Talbot, Marvin 

Olasky, Sam Storms e dos organizadores. 

Nessa obra, o leitor é convidado a unir-se a Calvino no teatro de 

Deus e apreciar como a visão da glória divina em Cristo é a mais prática 

realidade no universo. Mergulhe nas 160 páginas desse livro e conheça 

as mais importantes realidades do universo: Deus, criação, pecado, céu, 

inferno, Jesus, sua cruz e ressurreição e o Espírito Santo. Assente-se 

com o reformador e contemple a glória que tudo transforma. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp792-nov2020-35305) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Libertos – O Preço da Vida 

(2017) 

 
Libertos – O Preço da Vida, disponível online, apresenta a história 

de um médico voluntário, Emanuel, que dedica todo o seu conhecimento 

em serviço ao povo ribeirinho da Amazônia. O 

enredo: ele passa a ser obstáculo para a ação de uma quadrilha especi-

alizada no tráfico humano, que trata o povo local como mercadoria. 

O filme, que faz um paralelo da história de Cristo com os dias atu-

ais, como mostra o nome do 

protagonista, apresenta vários simbolismos do que significa estar livre 

em Cristo e o sacrifício que foi feito para que isso acontecesse. A graça, 

a cruz, o amor e o perdão são alguns dos pontos debatidos no decorrer 

da obra e que nos leva a reflexão.  

 #FicaDica: assim como todos as indicações dessa editoria, assis-

ta Libertos – O Preço da Vida a partir da nossa ótica cristã Reformada. 

Bom filme e bom debate! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp792-nov2020-35305) 

 

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 

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-

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


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 

01– Adele Suzy Correia Coelho 

 

03– Helena Betania V. D. Almeida 

 

05– Tamires Regina das Neves Marinho 

 

07– Rúben Mazzucatto de Freitas 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

08– Otoniel Rodrigues dos Santos Filho 

 

08– Marjore Grace Luizon de Brito 

 

10– Tainá Perisatto Rodrigues 

 

12– Janaína Cristina de Andrade 

 

 

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 

João 

Roberto 
Carlos 

15/11 
 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 Carlos e Tamires 

15/11 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

15/11 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

15/11 Presb. Marcos 

22/11 Presb. Elizeu 

29/11 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

15/11 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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