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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2061 – 29 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

ODIADOS PELO MUNDO 

 

 

"...Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. " João 

15.19b 

 

 

Os valores cultivados e exaltados pela cosmovisão materialista que domina o mundo são completamente 

incompatíveis com a fé cristã. Para o mundo, ter é mais importante do que ser. A alegria momentânea deve ser 

buscada a qualquer preço. As pessoas existem para que sejam usadas e em seguida descartadas; já as coisas 

existem para que sejam amadas. A exaltação do homem é mais importante do que a glória de Deus. 

 

Os valores do Reino, conforme apresentados por Jesus Cristo no Sermão do Monte (Mt 5.1-12) estão em 

completa oposição ao pensamento vigente na sociedade. Resolutos em rejeitar o curso deste mundo, como 

também em combater seus valores deturpados e perversos, os discípulos foram alertados sobre a oposição que 

enfrentariam em razão de tal estilo de vida. 

 

Jesus deixou claro que o mundo o odiava e, consequentemente, faria o mesmo com seus seguidores. 

Não devemos estranhar a agressividade com que os valores cristãos são tratados. Precisamos ter em mente 

que não somos do mundo, antes, dele fomos escolhidos e capacitados para desempenhar o papel de sal da ter-

ra e refletir a luz de Cristo. Não tenha receio quando as ameaças e as intimidações surgirem em razão de seu 

comprometimento com os valores do Reino de Deus. Verdadeiramente felizes são aqueles perseguidos por cau-

sa da justiça. 

 
 

 

 

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: 131. Quais são os deveres dos iguais?  

 

R. Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o mereci-

mento uns dos outros, tendo cada um aos outros por superiores; e 

o alegrar-se com os dons e a promoção uns dos outros como sen-

do de si mesmos.  

 

  Rm 12:10;15-16; Fp 2:3,4; I Pe 2:17.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 
 

 
 

 

Oráculos de Deus 

T.H.L. Parker 

 

 O livro de T.H.L Parker apresenta a pregação do reformador João 

Calvino, que afirmava: “Aqueles que ensinam devem alegar com toda a 

verdade que é Jesus Cristo quem fala pela boca deles”. 

 Nesta obra é possível entender um pouco de onde vem a grande 

força da pregação – tarefa principal no ministério – de João Calvino, es-

sa que era serva da Palavra eterna que Deus uma vez “pronunciou” e da 

qual foram testemunhas as palavras dos profetas e dos apóstolos. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-754-setembro-2017-32702) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Lutero 

(2003) 

 

A superprodução alemã retrata a vida de Martinho Lutero, como 

ele desafiou as autoridades políticas e religiosas do seu tempo. 

Após quase ser atingido por um raio, Lutero ingressa em um mo-

nastério e prossegue sua busca da verdade sobre a justiça de Deus. Em 

contato com a Escritura e com a realidade da Igreja, observa práticas da 

Igreja católica contra o evangelho. O monge então escreve 95 teses de-

nunciando a venda das indulgências. 

Pressionado publicamente para que negue suas teses, Martinho 

passa a ser perseguido pela Igreja e é excomungado. Inicia sua batalha 

para difundir a doutrina bíblica da justificação pela fé somente. 

Um filme histórico. Um longa que conta o início da nossa história. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-754-setembro-2017-32702) 

 

REUNIÃO JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações falar com TOM : 97164-5368. 

 

“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-
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), 

Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), Luiza de Mello (Ivone), Elisandra Purcino 

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

(pai da Bia). 

 

 

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


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 

23– Sidnei Mathias 

 

28– Fernando Ósis Recchia 

 

28– Roberto Ósis Recchia 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

03– Olivia Carmello 

 

05– Emily silva 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/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

André 

Fernando 
 Edgard 

06/12 
Fernando 
 Edgard 

Amarildo 

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 

06/12 
José Claúdio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

06/12 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

06/12 Pastor. Wipson 

13/12 Presb. Nilman 

20/12 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

06/12 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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