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  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 SENHOR, DIGNO DE GLÓRIA 

 

“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força” Salmo 29.1 

 

O Salmo 29 trata da poderosa voz de Deus. Começa com um chamado à adoração, uma convocação solene 

aos próprios anjos a se unirem à igreja e renderem ao Senhor glória e força. O Senhor é digno de receber honra 

e força porque ele é o criador, o Deus da nossa salvação, o nosso libertador e consolador. Aquele que possui 

glória em si mesmo deve receber da igreja todo o reconhecimento. Ele é a própria força, mas a igreja deve atri-

buir a ele toda força. 

 

Esse tributo não deve ser dado aos deuses dos povos, mas unicamente ao Senhor, pois só ele é Deus. Ele é 

digno de adoração por causa da excelsitude de seus atributos e da grandeza insondável de suas obras. Ele é 

glorioso em si mesmo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, sendo um só Deus, subsiste em três 

pessoas distintas, mas da mesma substância. Não há outro Deus além do Senhor. Os deuses dos povos não 

passam de ídolos. 

 

Porém, o Senhor fez os céus e a terra e sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Anjos e homens de-

vem render-lhe glória e louvor. Os mais altos seres angelicais reconhecem a majestade do Senhor. Cobrem o 

rosto diante de sua santidade e prestam-lhe santas homenagens. E você tem tributado ao Senhor a glória devi-

da ao seu nome? Tem dado a ele glória e força? 

 

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! 

 

CONVITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAIS 

 Os irmãos que desejarem participar, PRESENCIALMENTE, das 

reuniões da nossa igreja: 

*Reunião dos jovens (inclusive a palestra deste próximo sábado 

30/01/21) 

*Escola Bíblica dominical  

*Culto dominical  

▪ Aguardamos suas inscrições pelos telefones de contato da secreta-

ria da igreja: (3351-1403) ou (3544-4382). Ela é necessária e im-

portante para a logística da igreja. 

▪ Limitação de ocupação: 25% do espaço físico (correspondendo a 

39 pessoas no Templo - A quantidade de lugares será limitada para 

que o distanciamento seja respeitado. 

 Estamos atendendo aos protocolos sanitários para impedir que 

ocorra contaminação pela COVID-19 recebidos das autoridades de 

saúde. 

 Tais medidas são fiscalizadas pela prefeitura de Araras 

 

 

III– Catecismo Maior: 140. Qual é o oitavo mandamento?  

 R. O oitavo mandamento é: “Não furtarás.”  

 Ex 20:15.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

A Herança de João Calvino 

(David W. Hall 2019) 

 

 O recém- lançado, A Herança de João Calvino, de David W. Hall, 

autor ou organizador de mais de 20 livros, dialoga de maneira excelente 

tanto com o público popular quanto com o analítico, pois fornece muita 

informação em um curto espaço de tempo, identificando 10 maneiras 

como o   pensamento de Calvino transformou a cultura do Ocidente. 

 Neste livro, conhecemos (ainda mais) a influência positiva de Cal-

vino na sociedade, pois em comparação a diversos movimentos ideológi-

cos no decorrer da história o impacto cumulativo e positivo do calvinismo 

é maior do que o de Rousseau, Nietzsche, Marx e muitos outros filóso-

fos. Poucos ministros ou teólogos contribuirão mais para mudanças polí-

ticas, sociais ou culturais do que o fez Calvino. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

The Journey Is The Destination 

(2016) 

 

 O filme biográfico do jovem Dan Eldon, fotojornalista de guerras, 

é emocionante demais. Disponível na plataforma de streaming Netflix, 

The Journey is The Destination nos mostra um resumo de suas 40 via-

gens internacionais, sua missão de paz pela África e a sua paixão por 

uma princesa. 

 Com uma vida curta -  o fotógrafo foi brutalmente assassinado na 

Somália – e de grandes conquistas, o filme nos mostra a importância de 

lutarmos por aquilo que acreditamos, a ter um olhar de amor e compai-

xão pelo próximo e a aproveitar os pequenos detalhes da vida que de-

monstram a grandeza de nosso Deus. 

 O filme nasceu do anseio de Kathy Eldon, mãe de Don e produto-

ra do longa, em inspirar jovens e adultos e descobrirem qual o seu pro-

pósito no mundo e desempenhá-lo de maneira excelente. Não deixe de 

assistir o filme com um olhar crítico, mas também disposto a ser tocado 

pela história. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767) 

 

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-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767


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 

24– Jonas Rodrigues dos Santos Filho 

 

29– Cleusa Gaino Smith 

 

30– Carlos Alexandre Marinho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

02– José Claúdio Moura 

 

 

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 

Edgard 

Amarildo 
Adalto 

07/02 
Amarildo 

Adalto 

João 

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 Carlos e Tamires 

07/02 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

07/02 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

07/02 Presb. 

14/02 Presb. 

21/02 Presb. 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

07/02 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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