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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2067– 03 de janeiro 2021 

  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 MEDO DO FUTURO, A PREOCUPAÇÃO 

 

 

“Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã; pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu 

próprio mal” Mateus 6.34 

 

 

A preocupação é a tentativa de administrar o futuro. Ocupamo-nos agora com o que está pela frente. Sofremos 

hoje por possíveis problemas amanhã. A preocupação é um ladrão de alegria, porque em vez de nos preparar 

para o futuro, nos enfraquece no presente. Está provado que setenta por cento dos assuntos que nos deixam 

ansiosos com relação ao futuro nunca vão acontecer. Então sofremos desnecessariamente e se nossos prog-

nósticos ocorrerem, sofreremos duas vezes. 

 

A preocupação é inútil, uma vez que não melhoramos nossa performance por sofrermos antecipadamente. Nos-

so futuro está nas mãos de Deus. Devemos viver cada dia em sua dependência. A preocupação é prejudicial, 

pois drena nossas forças, empalidece nossa fé e desidrata nossa esperança. A preocupação agiganta os proble-

mas e apequena nossas forças. A preocupação é um claro sinal de incredulidade, pois aqueles que não conhe-

cem a Deus é que vivem preocupados com o que haverão de comer, beber ou vestir.  

 

Em vez de vivermos sufocados pelos temores do futuro, devemos buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a 

sua justiça, sabendo que o Senhor, como nosso provedor, suprirá cada uma de nossas necessidades. Para o 

seu passado há perdão. Para o seu presente há companhia. Para o seu futuro há promessas. 

 

 

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! 

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAIS 

 Aos domingos: à partir do dia 04/10/2020 já ocorre uma reunião 

noturna no Templo – Culto Público às 19h e do dia 20/12/2020 já ocorreu 

o retorno da Escola Bíblica Dominical às 9h. Faça sua inscrição pelos 

telefones de contato da secretaria da igreja. (3351-1403) ou (3544-

4382). 

 

III– Catecismo Maior: 136. Quais são os pecados proibidos no sexto 

mandamento?  

 

R. Os pecados proibidos no sexto mandamento são: o tirar a nossa 

vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legí-

tima, ou defesa necessária; a negligência ou retirada dos meios 

lícitos ou necessários para a preservação da vida; a ira pecamino-

sa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança; todas as paixões exces-

sivas e cuidados demasiados; o uso imoderado de comida, bebida, 

trabalho e recreios; as palavras provocadoras; a opressão, a con-

tenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à des-

truição da vida de alguém.  

 

  Gn 9:6; Ex 1:14;20:9,10;21:18-36;22:2; Nm 35:16,31,33; Dt 20.1-

20; Is 3:15; Pv 10:12;12:18;14:30;15:1;28:17; Mt 

5:22;6:31,34;25:42,43; Lc 21:34; At 16:28; Rm 12:19; Gl 5:;15; Ef 

4:31; Hb 11.32-34; I Pe 4:3,4; I Jo 3:15; Tg 2:5,16;4:1.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Certeza de que se espera – Jon Bloom 

2015 

 

 Confiar em Jesus é difícil. Afinal, requer seguir invisível ao desco-

nhecido e crer nas palavras de Jesus apesar das ameaças que recebe-

mos ou mesmo contra elas e os nossos temores. Em Certeza do que se 

espera, Jon Bloom apresenta um novo olhar sobre antigas histórias de 

caminhada por fé, para fortalecer a sua. 

 Com prefácio de John Piper, o livro apresenta 35 histórias da Bí-

blia que nos levam a escutar o barulho das pedras dos acusadores da 

mulher adúltera caindo no chão, a sentir o arrepio da saúde correndo 

pelo corpo do leproso, a ver o pânico nos olhos de Pedro quando ele co-

meçou a afundar e, principalmente, nos motivam a descansar na fideli-

dade divina. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp793-dezembro-2020-35312) 

 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Missão Presente de Natal 

(2020) 

 

No catálogo da Netflix desde o dia 05 de novembro, Missão Pre-

sente de Natal apresenta Alexander Ludwig no papel de Andrew, um ca-

pitão da força aérea norte-americana em uma base do Havaí. Seu par 

romântico? Kat Graham, que interpreta Erica, uma assessora de deputa-

da que tem como tarefa fechar a base na qual Andrew é membro e reali-

za uma ação social durante as festas de final de ano. 

Apesar de todos os clichês, a história surpreende ao revelar que é 

inspirada em fatos reais. A missão Presente de Natal realmente existe, é 

uma tradição iniciada em 1952,quando uma equipe de B-29 deixou pre-

sentes e suprimentos para os moradores de Kapingamarangi, uma ilha 

da Micronésia. 

A operação hoje se estende para mais de 50 ilhas e entrega 176 

pacotes de suprimentos escolares, arroz, roupas, materiais para pescas 

e brinquedos para mais de 20 mil pessoas que vivem em lugares remo-

tos. 

Uma boa e leve maneira de entendermos o impacto de missões e 

ação social na vida de desconhecidos. Assista! E depois você e sua tur-

ma vão pesquisar o ensino bíblico a respeito. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp793-dezembro-2020-35312) 

 

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). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

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


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 

30– Wlademir José Orpinelli 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

04– Mariana Campana 

 

06– André Luiz Moro 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

04– Raimundo e Mariana  

(Bodas de Barro ou Papoula) 8 anos 

 

07– Pastor Wipson e Helena  

(Bodas de Prata) 25 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 

Roberto 
Carlos 

10/01 
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 Ari e Sônia 

10/01 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

10/01 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/01 - 

17/01 - 

24/01 - 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

10/01 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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