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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2069– 17 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 AMOR FORA DE FOCO  

 

Paulo estava preso em Roma pela segunda vez, quando escreveu sua última carta. O presídio onde estava era 

a masmorra Mamertina, um lugar úmido, insalubre e sombrio. O veterano apóstolo enfrentava a acusação de 

ser um malfeitor (2Tm 2.9). Por essa razão, os crentes da Ásia o abandonaram (2Tm 1.15), Timóteo ficou com 

vergonha de suas cadeias (2Tm 1.8). Quando marcaram sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor (2Tm 

4.16). O resultado é que Paulo foi condenado à pena de morte (2Tm 4.6). Por ser cidadão romano não foi cruci-

ficado como Pedro (Jo 21.18,19; 2Pe 1.14,15), mas foi degolado. 

Nessa emocionante epístola, Paulo faz um diagnóstico dos últimos dias, e diz que seriam tempos difíceis, ou 

seja, furiosos. Numa longa lista de pecados, vícios e mazelas, da sociedade, o apóstolo menciona três tipos de 

amor que estavam fora do foco, resultando no adoecimento das relações do homem com Deus, com o próprio e 

consigo mesmo. Vejamos: 

Em primeiro lugar, os homens serão amantes de si mesmos (2Tm 3.2). A palavra grega philautoi, traduzida por 

"egoístas" significa literalmente "amantes de si mesmos". O homem em vez de amar a Deus sobre todas as coi-

sas e ao próximo como a si mesmo, ama a si mesmo, esquece-se de Deus e despreza o próximo. Em vez de 

adorar a Deus e servir ao próximo, o homem vira as costas para Deus e explora o próximo. Porque seu amor 

está fora de foco, o homem age como se fosse o centro do universo. Sua vontade precisa prevalecer. Seus inte-

resses precisam vir em primeiro lugar. Olha o próximo como alguém a ser explorado. Não hesita em fazer do 

outro um alvo de sua ganância. Busca, de todas as formas, se locupletar. Sua filosofia é: "o que é meu é meu; e 

o que é seu, precisa ser meu também". O homem egoísta pensa em si e não no outro. Seu amor é egocentrali-

zado e não outrocentralizado. Esse egoísmo exacerbado é a origem de todas as mazelas da família e da socie-

dade. 

Em segundo lugar, os homens serão amantes do dinheiro (2Tm 3.2). A palavra grega philarguroi, traduzida por 

"avarentos" significa literalmente "amantes da prata". O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama 

o dinheiro, dele nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro cai em tentação e cilada e atormenta sua alma com 

muitos flagelos. Quem ama o dinheiro é capaz de cometer os mais bárbaros crimes para se locupletar. A violên-

cia das ruas, os sequestros e assaltos, a corrupção nas empresas, o desvio de verbas públicas, nos corredores 

do poder político estão diretamente ligados ao amor ao dinheiro. Nessa sociedade, cujos valores estão inverti-

dos, ama-se o dinheiro e explora-se as pessoas. É digno de nota que o dinheiro é um bom servo, mas um péssi-

mo patrão. O dinheiro é para ser usado e não para nos usar. O dinheiro a serviço do bem é uma bênção, mas 

quando é adquirido ilicitamente, é usado para a prática do mal. Que Deus nos livre da avareza, desse amor peri-

goso, o amor à prata. 

Em terceiro lugar, os homens serão amantes dos prazeres (2Tm 3.4). A palavra grega philedonoi, traduzida por 

"amigo dos prazeres" significa literalmente que os homens são mais amigos dos prazeres do que de Deus. Os 

homens amam mais o prazer carnal do que a Deus. São hedonistas. Vivem para satisfazer seus desejos mun-

danos. São escravos de seus apetites. Querem beber todas as taças dos prazeres desta vida. Vivem embriaga-

das com suas paixões. Sorvem cada gota dos deleites efêmeros que o mundo lhes oferece. Não se importam 

com as coisas de Deus. Não buscam a Deus. Não amam a Deus. Seu amor está distorcido e invertido. 

Dentre as outras razões elencadas pelo apóstolo Paulo, essas três retromencionadas são um diagnóstico preci-

so da decadência do homem que ama mais a si do que o próximo, mais o dinheiro do que as pessoas e mais o 

prazer do que a Deus.       

  Rev. Hernandes Dias Lopes//https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=297 



 

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: 138. Quais são os deveres exigidos no sétimo 

mandamento?  

 

R. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são: castidade no corpo, 

mente, afeições, palavras e comportamento; e a preservação dela em 

nós mesmos e nos outros; a vigilância sobre os olhos e todos os senti-

dos; a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a 

modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da 

continência, o amor conjugal e a coabitação; o trabalho diligente em nos-

sas vocações; o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas 

tentações.  

 

  Jr 5:7; Pv 2:16,20;5:8,18,19;23:31,33;31:27; Mt 5:28;  I Ts 4:4,5; Ef 

4:29; Cl 4:6; I Pe 3:2,7; I Co 5:9;7:2,5,9; I Tm 2:9;5:13,14; Tt 2:4,5;  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Beleza e Glória do Espírito Santo – Joel Beeke, Joseph A. Pipa 

 Visando exaltar a beleza e glória da terceira pessoa da Trindade, 

o livro Beleza e Glória do Espírito Santo é uma rica compilação de estu-

dos com foco bíblico, doutrinário, histórico ou pastoral sobre o inestimá-

vel ministério do bendito Espírito Santo, cuja obra é essencial para a sal-

vação daqueles escolhidos pelo Pai e comprados pelo Filho pelo seu 

precioso sangue. 

 Em tempos em que o ministério do Espírito na igreja é identifica-

do com fenômenos extraordinários ou experiências emocionais, este li-

vro nos apresenta uma perspectiva bíblica do Espírito como aquele que 

exalta a Palavra Encarnada através da Palavra escrita, trazendo reden-

ção e paz àqueles por quem Cristo morreu.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças 

 Como levaríamos a vida se pudéssemos apagar ligeiramente as 

dores provocadas por decepções e assuntos mal resolvidos? 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças nos leva a pensar sobre 

essa possibilidade. 

 O longa, estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet, nos apresenta 

a história de Joel Barish, que resolve se submeter a um processo que 

apaga de seu cérebro todos os traços de memória de Clementine 

Kruczynski. 

Os dois eram namorados, mas depois de um tempo, os problemas fica-

ram mais frequentes que os sorrisos. 

 Mais do que uma história dramática de amor que aborda ques-

tões que, infelizmente, muitos casais preferem não enfrentar, o filme 

questiona como enfrentamos a realidade e lidamos com dor e sofrimen-

to. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 

 

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. 
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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, 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 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

21– Edna Ap. Araújo Mazzucatto 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

21– José Salvador e Elice Lussari   

(Bodas de Azeviche) 43 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 

André 

Fernando 
Edgard 

24/01 
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 Zequinha e Dalva 

24/01 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

24/01 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

24/01 Presb. Elizeu 

31/01 Pastor Wipson 

07/02 - 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

24/01 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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