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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2062– 06 dezembro  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 PADRÃO DE DEUS PARA A FAMÍLIA NÃO MUDOU 

 
 

A Palavra de Deus não está sujeita a atualizações. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Não é a cultura 

que a julga, mas a cultura está sob seu escrutínio. A sociedade humana muda, os valores humanos se alteram, mas 

a Palavra de Deus continua a mesma. A Escritura não pode falhar. Ela é eterna. 

 

Em Colossenses 3.18-21, o apóstolo Paulo normatiza as relações familiares. Esses princípios valeram no passado, 

são vigentes no presente e serão normativos no futuro. Vejamos: 

 

Em primeiro lugar, as esposas devem ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor (Cl 3.18). A mu-

lher e o homem são iguais em valor e dignidade diante de Deus. O próprio Deus os criou à sua imagem e semelhan-

ça (Gn 1.26,27). A mulher e o homem, semelhantemente, são salvos pela graça, de igual forma. Em Cristo não há 

homem nem mulher. Ambos são um em Cristo (Gl 3.28). A submissão não é de gênero. A mulher não é submissa 

ao homem. A submissão é estabelecida por Deus dentro da estrutura do casamento. A esposa deve ser submissa a 

seu próprio marido. O fato de Deus ter constituído o homem como cabeça da mulher, não faz dele uma pessoa su-

perior, pois também Deus é o cabeça de Cristo e tanto o Pai como o Filho são da mesma substância, coiguais, coe-

ternos e consubstanciais (1Co 11.3). A submissão não é inferioridade. Por ser submissa a seu marido a mulher não 

fica privada de ter vez e voz. Ela não é submissa a um carrasco, mas ao marido que a ama como Cristo amou a 

igreja. Esse padrão divino não mudou nem mudará, ainda que os homens, insolentemente, alardeiem sua rebelião 

contra a imutabilidade das Escrituras. Vale ainda destacar que nenhuma mulher é feliz mandando no marido nem 

um marido é feliz sem mandado pela mulher. A felicidade não está em insurgir-se contra o padrão de Deus, mas em 

obedecê-lo. 

 

Em segundo lugar, os maridos devem amar sua esposa e não a tratar com amargura (Cl 3.19). Se a esposa é conci-

tada a imitar a igreja, o marido é chamado a imitar a Cristo. O marido é ordenado a amar sua esposa com amor per-

severante, sacrificial, santificador e romântico. Sua comunicação com ela não pode ser rude. Ela deve ser tratada 

como uma princesa e ser amavelmente cuidada como um vaso mais frágil. O marido não tem permissão para opri-

mir a esposa, mas deve dar sua vida por ela. Suas palavras, ações e reações precisam honrar a esposa e não 

amargurar sua alma. Nenhuma mulher tem dificuldade de sujeitar-se a um marido que a ama como Cristo amou a 

igreja. O padrão de liderança do marido não é o padrão do mundo. Ele deve ser um líder servo. Cristo não veio ao 

mundo para ser servido, mas para servir. No reino de Deus a pirâmide está invertida. Maior é o que serve. A lideran-

ça do marido, portanto, não deve ser imposta, mas adquirida pelo seu santo procedimento. 

 

Em terceiro lugar, os filhos devem obedecer a seus pais, pois isso é grato ao Senhor (Cl 3.20). Quando os pais vi-

vem dentro do padrão de Deus, tornam-se aptos a ensinar seus filhos pelo preceito e pelo exemplo. Os filhos cria-

dos na disciplina e na admoestação do Senhor não vivem amargurados nem desanimados. Os filhos não devem ser 

rebeldes, mas obedecer aos pais e sujeitar-se a eles, pois isso é agradável aos olhos de Deus. A desobediência aos 

pais é a marca de uma sociedade decadente. Famílias saudáveis criam filhos saudáveis e uma família feliz e harmo-

niosa é a base de uma igreja viva e de uma nação forte. 

 

Em quarto lugar, os pais não devem irritar seus filhos, para que eles não fiquem desanimados (Cl 3.21). Os pais são 

como um espelho para seus filhos. O espelho para ser útil precisa ser limpo, plano e iluminado. Os pais devem ser 

consistentes com os filhos. Não podem falar uma coisa e viver outra. Os filhos nos veem e nos observam mais do 

que nos escutam. Eles aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Há pais que humilham os filhos. Há ou-

tros que comparam os filhos. Há aqueles que não têm tempo para os filhos. Tudo isso irrita os filhos e eles ficam 

desanimados. É tempo dos pais terem o coração convertido aos filhos para que os filhos tenham o coração converti-

do aos pais. É tempo de nos voltarmos para os preceitos divinos, exarados em sua Palavra, pois a Escritura perma-

nece sendo nossa única regra de fé e prática. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

 



 

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! 

 

PROJETO ANA 

 Dia 07 (Segunda-feira) às 19:30hs. 

”Pelo aplicativo Google Meet”. 

 Estamos unidas para orar por nossos filhos, Esperamos vocês. “A 

melhor maneira de influenciar os nossos filhos é orando por eles. Deve-

mos não apenas falar de Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, 

falar dos nossos filhos para Deus. É tempo de você se colocar na brecha 

em favor de seus filhos!” (Hernandes Dias Lopes).  

 

FÉRIAS  

A Joseane, recepcionista da Igreja, estará tirando 20 dias de férias a 

partir do dia 07/12/20. Voltará às suas atividades no dia 28 de dezembro. 

 

SAF - REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

 A presidente da SAF, nos termos dos artigos 10 e 11 do Guia de 

Trabalho das Sociedades Internas da IPB,  convoca as sócias da SAF, 

para reunião plenária extraordinária, no dia 14/12/2020, às 19h30, nas 

dependências da igreja, a fim de que seja realizada a ELEIÇÃO da dire-

toria da SAF - ano 2021. 

 

NATAL MISSIONÁRIO 

 Agradecemos a todos que ajudaram na Campanha Natal Missio-

nário. Arrecadamos um total de R$ 809,40. 

 

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: 132. Quais são os pecados dos iguais?  

R. Os pecados dos iguais, além da negligência dos deveres exigidos, 

são a depreciação do merecimento, a inveja dos dons, a tristeza causa-

da pela promoção ou prosperidade dos outros, e a usurpação da preemi-

nência que uns têm sobre outros.  

 

  Nm 12:2; Pv 13:21; Is 65:5; Mt 20.15;25-27; Lc 15:28,29;22:24-26; 

Rm 13:8; II Tm 3:3; At 7:9; Gl 5:26; I Jo 3:12; III Jo 9.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 
 
 
 
 

REFORMA HOJE 

David Wells, James Boice, 

Michael Horton, Sinclair 

 Ferguson e Albert Mohler Jr. 

Reformar a igreja do século 16 era uma necessidade. A igreja 

evangélica de hoje não precisa também de uma reforma? 

O pragmatismo e consumismo, a dependência doentia de ídolos 

modernos tais como política, sociologia, marketing e psicologia par efe-

tuar mudança nos indivíduos e na sociedade, tudo isso diz que sim. 

Reforma Hoje chama as igrejas a que retornem à autoridade da 

Bíblia e dela façam uso fiel em seu culto, seu ministério, seu posiciona-

mento, sua vida e sua evangelização. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-754-setembro-2017-32702) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Cromwell, O Homem de Ferro 

(1970) 

 

Oliver Cromwell foi um militar e líder político protestante que se 

destacou na Inglaterra do século 17 como líder na Guerra do Parlamen-

to. 

Em 1640, a Inglaterra se encontra no meio de uma crise econômi-

ca, política e religiosa. O parlamento inglês, depois de 12 anos fechado 

por ordens do rei Carlos I, reabre. Dentre os seus membros está Oliver 

Cromwell, que decide enfrentar o rei visando o fim do absolutismo. 

Isso desencadeia uma guerra civil. O vencedor governará, e o 

perdedor será executado. 

No longa, notamos uma visão diferente da história conhecida so-

bre Oliver, nos deparando também com um material peculiar sobre os 

acontecimentos do século 17 na Inglaterra. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-754-setembro-2017-

32702) 

 

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: 
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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 

03– Olivia Carmello 

 

05– Emily silva Marques Barcellos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09– Flávio Adriano Zimmermann 

 

11– Mara Roberta Zago Bernardo 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

08– José Claúdio e Dalva   

(Bodas de Jaspe) 47 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. 

  

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 
Fernando 
 Edgard 
Amarildo 

13/12 
Edgard 

Amarildo 
Adalto 

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 
José Claúdio e 

Dalva 

13/12 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

13/12 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/12 Presb. Nilman 

20/12 Presb. Marcos 

27/12 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

13/12 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) 

 
ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


