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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2070– 24 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

PALAVRAS QUE ESCONDEM O CORAÇÃO 

 

 

“Não me arrastes com os ímpios [...] os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversida-

de” Salmo 28.3 

 

Uma das grandes lutas espirituais de Davi era o temor de ser tratado como um ímpio. Ele não quer ser confundi-

do com os ímpios nem arrastado com eles. A razão que ele dá é eloquente: os ímpios são falsos em suas pala-

vras. Eles falam uma coisa e sentem outra. Carregam uma fera indomável atrás dos dentes. Falam de paz e ali-

mentam perversidade. Sua língua é cheia de engano. Seu coração é um antro de perversidade e um ninho 

cheio de víboras peçonhentas. 

 

Porém, os ímpios escondem seus propósitos nefastos atrás de palavras bajuladoras. Oh, quão perigosa é a lín-

gua! É mal incontido, carregada de veneno mortífero. A língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. 

É como o leme de um navio ou como o freio do cavalo. A língua tem o poder de destruir, pois é como um fogo 

que devasta o que tem pela frente ou como um veneno que carrega em si o poder de matar. 

 

A língua pode ser, entretanto, como uma árvore frutífera ou como uma fonte que nutre os sedentos com a seiva 

da vida. Como você lida com a sua língua? Você tem glorificado a Deus com suas palavras? Você tem encoraja-

do os santos? Tem anunciado as boas novas de salvação? Que as palavras de seus lábios e o meditar do seu 

coração sejam agradáveis na presença de Deus! Que você jamais esconda seu coração atrás de suas palavras. 

 

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: 139. Quais são os pecados proibidos no sétimo 

mandamento?  

 

R. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência 

dos deveres exigidos, são: adultério, fornicação, rapto, incesto, so-

domia e todas as concupiscências desnaturais; todas as imagina-

ções, pensamentos, propósitos e afetos impuros; todas as comuni-

cações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas; os olhares las-

civos, o comportamento impudente ou leviano; o vestuário imode-

rado; a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamen-

tos ilícitos; o permitir, tolerar ou ter bordéis e a freqüentação deles; 

os votos embaraçadores de celibato; a demora indevida de casa-

mento; o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mes-

mo tempo; o divórcio ou o abandono injusto; a ociosidade, a gluto-

naria, a bebedice, a sociedade impura; cânticos, livros, gravuras, 

danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à im-

pureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos ou-

tros. 

  

  Lv 18:1-21;19:29;20:15,16; Jr 5:7; Pv 4:23,27;5:7,8; II Sm 13:14; II 

Rs 23:7; Ml 2:16; Ez 16:49; Gl 5:19; Ef 5:5,11; Mt 5:32;19:5,10-

12;Mc 6:18,22; I Co 5:1,13;7:2,12,13; Rm 1:26,27;13:13,14;I Tm 

4:3;5:14,15; I Pe 4:3; II Pe 2:17,18; Hb 13:4.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Selado com Juramento – Paul R. Williamson 

 Em selado com Juramento, Williamson trata do compromisso 

pactual do propósito divino, analisando a natureza e a relação ente as 

diversas alianças divino-humanas reveladas nas Escrituras. 

 Através de Noé e os patriarcas, a nação de Israel e o reinado de 

Davi, o autor define a ideia de aliança a partir do propósito universal de 

Deus, revelando como a nova aliança é aguardada no Antigo Testamen-

to e cumprida no Novo Testamento. 

 Williamson oferece novos insights sobre textos-chave e questões 

relacionadas ao tema da aliança, sem medo de desafiar posições esta-

belecidas. Um exemplo é sua abordagem de aliança dupla ao tratamento 

de Deus com Abraão. 

 Sua obra é recomendada para acadêmicos, professores e estu-

dantes em teologia, ministros e todos que têm interesse sério no concei-

to de aliança. Convém estudá-la à luz da Confissão de Fé de Westmins-

ter, símbolo de fé da IPB. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Hoovey – Força de Viver 

(2015) 

 

 Em Força de Viver, a vida do promissor jogador de basquete Eric 

“Hoovey” Elliot muda radicalmente quando, após desmaiar num treino, é 

levado às pressas para o hospital. Os médicos descobrem um tumor ma-

ligno e o submetem a uma longa cirurgia para removê-lo, o que deixa 

sequelas no atleta. A família se une para dar o apoio de que Hoovey ne-

cessita para aprender andar de novo, ler e enxergar normalmente. 

 Baseado em fatos reais, o longa está disponível no Netflix e nos 

leva a refletir sobre a força de vontade para enfrentar os obstáculos da 

vida, a importância da família em nossa caminhada e, acima de tudo, 

sobre fé. 

 O filme pode até ser considerado clichê, mas é daqueles que tra-

zem ânimo e esperança através do entretenimento. Nos lembrando que 

todos estão sujeitos a passar por momentos ruins e bons, e que em to-

dos eles podemos contar com Cristo e pessoas queridas para enfrentá-

los. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449 

 

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-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449


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, 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 

21– Edna Ap. Araújo Mazzucatto 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

24– Jonas Rodrigues dos Santos Filho 

 

29– Cleusa Gaino Smith 

 

30– Carlos Alexandre Marinho 

 

 

 

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 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

31/01 
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 Plínio e Selma 

31/01 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

31/01 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

31/01 Pastor. Wipson 

07/02 - 

14/02 - 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

31/01 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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