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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2068– 10 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

MANTENHA SEU DELEITE EM DEUS 

 

“Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vi-

da...” Salmo 27.4 

 

O templo de Jerusalém ainda não tinha sido construído quando Davi escreveu este salmo. A tenda, com a Arca 

da Aliança, tinha sido levada pelo próprio Davi para o monte Sião. No passado, Deus havia ordenado a Moisés 

para fazer um santuário para que pudesse habitar no meio do povo (Ex 25.8). Ali era o lugar onde a glória de 

Deus se manifestava. Davi faz um pedido para Deus e busca ardorosamente o que pede. 

 

Ele anseia morar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. Seu anseio não é pelo local em si, mas pela pre-

sença de Deus. Ele não quer ser como um turista que visita a casa de Deus, sem qualquer compromisso com 

essa casa, mas quer morar na casa de Deus. Não quer ser um visitante que esporadicamente vai à casa de 

Deus em dias especiais, mas aquele que busca a intimidade de Deus todos dias de sua vida. 

 

Davi era um homem rico, cercado de conforto e luxo. Seu palácio refletia sua pujança. Porém, o coração de Da-

vi não estava no brilho das pedras preciosas nem mesmo na abundância de ouro que possuía. Seu prazer era 

estar na casa de Deus, pois o próprio Deus era o seu deleite. Você ama a casa de Deus? Tem no Senhor o seu 

prazer? Que hoje mesmo você renove sua aliança com Deus e viva na presença de Deus para servi-lo e glorifi-

cá-lo de todo o seu coração.   

 

 

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! 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

O Rev. Wipson e sua família estão de férias a partir do dia 

11/01/2021 até o dia 25/01/2021. Que Deus os abençoe neste período 

de descanso! Nesse tempo, para assuntos referentes a igreja, procurem 

os presbíteros presentes. 

 

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: 137. Qual é o sétimo mandamento?  

 R. O sétimo mandamento é: “Não adulterarás.”  

 Ex 20.14.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Uma Longa Jornada Missionária – Frank L. Arnold 

(2012) 

 Um pouco de história sempre cai bem, principalmente se for a 

nossa. Em Uma longa jornada missionária, temos acesso a uma série de 

informações sobre as contribuições feitas pelos presbiterianos norte-

americanos no Brasil, que estiveram entre as primeiras denominações 

ocidentais a enviar missionários para países ao redor do mundo. 

 Frank L. Arnold examina do ponto de vista missionário o funciona-

mento das estruturas missionárias estabelecidas pelos estadunidenses, 

mesmo quando a IPB já era uma instituição autônoma e auto sustenta-

da. Uma leitura necessária, cheia de descobertas e aprendizados. Apro-

veite! 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

O Gambito da Rainha 

(2020) 

 

 Precisamos falar sobre O Gambito da Rainha. A minissérie origi-

nal da Netflix apresenta, em fascinantes sete episódios, Beth Harmon, 

uma jovem enxadrista norte-americana que faz história em campeonatos 

e jogos de xadrez com seu pensamento e olhar único para criar jogadas 

e analisar oponentes. 

 Com 100% de aprovação no Rotlen Tomatoes, um site que reúne 

as críticas dos principais veículos de mídia do mundo, a minissérie con-

quista o público com seu excelente e bem construído storytelling que 

mescla a vida pessoal de Beth com sua carreira no jogo dominado por 

homens e russos. O entretenimento, o engajamento em construir uma 

cenografia e figurinos compatíveis com os anos 60 e o sucesso foram 

tantos, que no último mês a procura por termos como “xadrez” e “jogar 

xadrez” online atingiu o ponto mais alto de busca no Google desde 2013. 

 Ok… quer saber o que podemos aprender com Beth? Nós conta-

mos. A principal lição é que nem sempre as coisas vão sair como espe-

ramos, por isso, devemos descansar em Deus e buscar fazer o nosso 

melhor em tudo. Além disso, vemos como realmente há amigos que são 

mais chegados que irmãos e que podem nos surpreender nos momentos 

que mais precisamos de conselhos para relembrar quem somos e qual o 

nosso propósito. 

 Como sempre recomendamos assista O Gambito da Rainha a 

partir de uma ótica cristã reformada, mas permitindo admirar-se com a 

jornada de herói (ou heroína, no caso), tirar boas lições e se emocionar. 

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

 

NÃO FIQUE DE FORA! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A reunião de jovens e adolescentes estão de volta, aos sábados no sa-

lão da igreja às 19:30hs. 

 

 

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-

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


el (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Lisar-

do (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze, 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 

04– Mariana Campana 

 

06– André Luiz Moro 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Plínio e Selma Cardin    

(Bodas de Granito) 48 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/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Carlos 

André 
Fernando 

17/01 
André 

Fernando 

Edgard 

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 

17/01 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

17/01 —— 

LITURGIA 

HOJE - 

10/01 - 

17/01 - 

24/01 - 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

17/01 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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