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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2059 – 15 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

CRISTO, O SENHOR DO TEMPO 

 

“Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado?” João 

5.6 

 

Quando visitamos uma cidade procuramos conhecer ou revisitar os lugares de maior beleza natural, significado 

histórico, acervo artístico, importância política ou religiosa. De passagem por Jerusalém, nosso Salvador foi deli-

beradamente a um local que certamente não possuía nenhuma das características acima mencionadas. 

 

O texto nos informa que Jesus foi até um tanque chamado Betesda e que abrigava uma grande multidão de en-

fermos. Localizado próximo à Porta das Ovelhas, o ambiente era afetado pelo odor desagradável produzido pe-

los rebanhos que continuamente transitavam pelo entorno do estabelecimento. A aparência interna também era 

desagradável, pessoas com diversas enfermidades espalhadas por todos os cantos. Um reduto de desfavoreci-

dos economicamente, esquecidos afetivamente e carentes de cuidados com a saúde física e espiritual. 

 

De forma objetiva, o Salvador aborda um homem que estava há trinta e oito anos enfermo e, de forma graciosa, 

restaura sua saúde. Aprendemos com o episódio que o tempo está sujeito a Cristo. Não importa o longo período 

de duração da aflição que você tem experimentado, pois em Jesus há solução. Não há local desprezível, pes-

soa abandonada ou dificuldade prolongada que possam ser ocultados do olhar misericordioso do 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! 

 

SAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo aplicativo Google Meet. 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 20/11 (sexta-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:  129. Que se exige dos superiores para com os 

seus inferiores?  

 

R. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus 

e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferi-

ores, que orem por eles e os abençoem; que os instruam, aconse-

lhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os 

que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os 

que fazem o mal; protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é ne-

cessário para a alma e o corpo; e que, por um procedimento sério, 

prudente, santo e exemplar glorifiquem a Deus, honrem-se a si 

mesmos, e assim preservem a autoridade com que Deus os reves-

tiu.  

 

  Dt 6:6,7; Cl 3:19; I Sm 12:23; Jó 1:5; Pv 29:15; I Rs 3:28;8:55,56; 

Is 1:17; Ef 6:3,4; Rm 13:3,4; I Pe 2:14;3:7; Tt 2:4,15; I Tm 4:12;5:8.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 
 
 

 
 

Bruxaria Global – Peter Jones 
 

O pensamento religioso contemporâneo argumenta que todas as 
religiões são iguais. 
Sendo assim, toda espiritualidade dessas religiões é, em essência, a 
mesma? A doutrina e a pregação se tornaram tão questionáveis quanto 
a Inquisição espanhola. Nessa nova “hermenêutica”, as Escrituras são, 
com efeito, amordaçadas, enquanto a subjetividade corre 
à rédea solta.  

Em Bruxaria Global, Peter Jones, apresenta as técnicas da espiri-
tualidade pagãs e a resposta cristã. 

Peter Jones ensinou durante anos no Reformed Seminary em Aix-
en-Provence, França, e foi plantador de igrejas. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp792-nov2020-35305) 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

O Dilema das Redes Sociais (2020)  
 
Durante esses bem longos dias de isolamento social em decor-

rência da pandemia da Covid-19, os recursos digitais têm mostrado o 
seu incrível potencial para conectar pessoas que estão distantes, para 
proporcionar momentos de entretenimento, aprendizado e, para as igre-
jas, de edificação e comunhão. Mas com o lançamento de O Dilema das 
Redes, um documentário da Netflix, um alerta sobre os danos das redes 
sociais foi disparado. 

Disponível desde setembro na plataforma de streaming, o filme 
dirigido pelo estado-unidense Jeff Orlowski e escrito por ele,Davis Coom-
be e Vickie Curtis, analisa o papel das redes sociais e os danos que cau-
sam à sociedade a partir de dados, informações e relatos de ex-
funcionários de grandes empresas da internet, como Facebook, Insta-
gram, Twitter, Pinterest e Google. 

Desinformação, discursos de ódio, teorias da conspiração, polari-
zação política, algoritmos que nos levam a remir de forma equivocada 
nosso tempo online, são algumas das armadilhas das redes apresenta-
das durante 1h34min. 

Interessantíssimo, O Dilema das Redes é um daqueles documen-
tários que podemos usar para debater – com filhos, amigos e irmãos em 
Cristo – como podemos nos manter firmes no alvo mesmo sendo bom-
bardeados nas mídias sociais. Como remir nosso tempo online, em famí-
lia, com momentos de lazer e meditações na Palavra? Como utilizar as 
redes sociais de modo que isso não nos corrompa? Vale a pena assistir 
e refletir. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp792-nov2020-35305) 

 

REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações falar com TOM. 

 

 

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 

08– Otoniel Rodrigues dos Santos Filho 

 

08– Marjore Grace Luizon de Brito 

 

10– Tainá Perisatto Rodrigues 

 

12– Janaína Cristina de Andrade 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

19– Ana Laura Mazucatto  

 

19– Samara Rodrigues dos Santos 

 

21– Ezequiel Marques Barcellos 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IPararas/
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Roberto 
Carlos 
André 

22/11 
Carlos 
André 

Fernando  

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 Fernando e Eliana 

22/11 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

22/11 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

22/11 Presb. Elizeu 

29/11 Presb. Plínio 

06/12 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

22/11 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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