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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2072– 07 de fevereiro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
Nós somos um corpo, o corpo de Cristo 

 

"Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo" (1Co 12.27). 

 

O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, evoca uma das principais figuras da igreja para ensinar 

que não devemos lutar uns contra os outros, mas devemos servir uns aos outros. Somos um corpo com diferen-

tes membros e cada membro trabalha para servir ao corpo. Três verdades são destacadas pelo veterano após-

tolo: 

Em primeiro lugar, a unidade do corpo (1Co 12.12,13). A igreja é o corpo de Cristo. Só existe uma igreja, um cor-

po, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados fa-

zem parte desse corpo. Exatamente quando cremos em Cristo, somos batizados pelo Espírito nesse corpo. Pas-

samos, então, a fazer parte da família de Deus. Tornamo-nos membros da igreja do Deus vivo. Tornamo-nos fi-

lhos de Deus e ovelhas do seu pastoreio. Somos introduzidos nesse corpo místico e dele jamais seremos desli-

gados. A igreja visível possui muitas denominações, com várias peculiaridades distintas. Temos diferenças de 

sistema de governo. Temos formas diferentes de administrar os sacramentos. Temos formas diferentes de inter-

pretarmos determinadas passagens das Escrituras. Mas, se cremos na Trindade. Se cremos que Jesus é o nos-

so único Salvador e Senhor. Se temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Se cremos na sal-

vação pela graça mediante a fé. Se cremos que Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, então, 

fazemos parte da verdadeira igreja, da única igreja, do corpo de Cristo. Não importa a cor da nossa pele, a nos-

sa condição social ou mesmo a nossa denominação. Se estamos em Cristo, somos um. 

Em segundo lugar, a diversidade dos membros do corpo (1Co 12.14-23). O corpo é um só, mas possui muitos 

membros. Os membros são diversos, mas todos pertencem ao mesmo corpo. É Deus quem dispôs os membros 

no corpo como lhe aprouve. Por isso, no corpo não pode existir competição. Não há espaço no corpo para com-

plexo de superioridade. Os olhos não podem dizer às mãos: Não preciso de vocês. Também, no corpo não pode 

existir complexo de inferioridade. Os pés não podem dizer aos olhos: Por que não sou olho, pé eu não quero 

ser. Cada membro tem sua função no corpo e deve desempenhá-la para a edificação do corpo. É impensável 

um membro do corpo atacar outro. Seria evidência de insanidade um membro do corpo deixar de servir a outro 

membro ou mesmo feri-lo. A diversidade dos membros não é uma negação da unidade corpo, mas uma prova 

incontestável de sua funcionalidade e beleza. 

Em terceiro lugar, a mutualidade no corpo (1Co 12.24-31). Os membros estão no corpo não para competirem 

uns com os outros, mas para servirem uns aos outros. Cada um é colocado por Deus para uma atividade peculi-

ar. Deixar de cumprir o seu papel é prejudicar todo o corpo. Nenhum membro do corpo é autossuficiente. Preci-

samos servir uns aos outros. Precisamos suprir as necessidades uns dos outros. Nenhum crente possui todos 

os dons espirituais. O que nos falta é suprido por outro membro do corpo e o que falta ao outro membro do cor-

po, deve ser suprido por nós. Essa mutualidade traz comunhão na igreja na terra e promove a glória de Deus no 

céu. Esse cuidado recíproco no corpo e esse amor prático na igreja demonstra ao mundo a eficácia do evange-

lho. O amor, desta forma, é a apologética final, a prova mais eloquente de que somos discípulos de Jesus. Agin-

do assim, o mundo crerá que Deus enviou Jesus. Então, haverá a salvação dos perdidos, a edificação dos sal-

vos e a glorificação do nome de Deus. 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes/ Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=141 



 

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! 

 

SANTA CEIA 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Vo-

cê, membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurrei-

ção do Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do pão e 

do vinho. 

 

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO 

 A vocês “HOMENS PRESBITERIANOS” desejamos que Deus 

derrame as mais ricas bênçãos e abençoe a vida de cada um para que 

todo tempo vocês vivam como verdadeiros servos de Deus, verdadeiros 

HOMENS DE DEUS. Parabéns pelo seu dia!!! 

 

FÉRIAS 

A Joseane, recepcionista da Igreja, estará tirando 10 dias de férias a 

partir do dia 08/02/2021. Voltará às suas atividades no dia 18 de feverei-

ro. 

 

DOAÇÕES 

 Arrecadamos ofertas no valor de R$ 299,00 para Ajuda à Igreja 

de Manaus. 

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAIS 

 Os irmãos que desejarem participar, PRESENCIALMENTE, das 

reuniões da nossa igreja: 

*Reunião dos jovens  

*Escola Bíblica dominical  

*Culto dominical  

Aguardamos suas inscrições pelos telefones de contato da secretaria 

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

tante 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: 141. Quais são os deveres exigidos no oitavo 

mandamento?  

R. Os deveres exigidos no oitavo mandamento são: a verdade, a fideli-

dade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a 

cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de 

seus legítimos donos; a doação e a concessão de empréstimo, livremen-

te, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem; a modera-

ção de nossos juízos, vontades e afetos, em relação às riquezas deste 

mundo; o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e 

distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sus-

tento de nossa natureza, e que condizem com a nossa condição; o meio 

lícito de vida e a diligência no mesmo; a frugalidade; o impedimento de 

demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos 

semelhantes; e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adqui-

rir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros co-

mo o nosso próprio.  

 

  Êx23:4,5;Lv6:4,5;25:25;Dt15:7,8,10;22:1-4;Sl 15:2,4; Pv 6:1-

5;10:4;11:15;12:27;21:20;27:23,24; Mq 6:8; Zc 8:16; Lc 6:30,38; Jo 

6:12; Rm 12:5-8,11;13:7; I Co 6:7; Gl 6:10; Ef 4:28; Fp 2:4; I Tm 

5:8;6:8,9,17,18.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Um mundo com significado – Benjamin Wiker e Jonathan Witt 2009  

 

Uma revelação do design da natureza com propósito, é assim que 

podemos definir esse livro escrito por Benjamin Wiker e Jonathan Witt. 

Um mundo com significado apresenta exemplos fascinantes que 

demonstram como a literatura e a ciência, juntas, nos ensinam que vive-

mos em um mundo repleto de significado e ávido espiritualmente. 

  No decorrer de suas páginas, aprendemos a reconhecer a genia-

lidade nas peças de Shakespeare, na natureza, nos princípios de geo-

metria aos detalhes da tabela periódica. O objetivo: retratar a profundida-

de, elegância, clareza e a absoluta inteligência de um universo projetado 

para nutrir a vida inteligente que um dia irá descobrir esse design criado 

por Deus, o gênio da natureza que tudo fez e nos capacitou. 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

            (2020) 

    

O combo história real e roteiro leve faz de Full Out um filme para 

toda família. Disponível em serviços de streaming, o longa é baseado 

em fatos reais sobre a vida de uma ginasta americana de 14 anos que 

precisou abrir mãos dos Jogos Olímpicos 

após sofrer um acidente de carro. 

No decorrer da história, vemos Ariana Berlin superar os obstácu-

los, recuperar seus movimentos e confiança através do hip-hop e dar a 

volta por cima no mundo da ginástica. Mas o filme vai além, afinal, ve-

mos como todas as relações da jovem 

foram afetadas pelo acidente e como o apoio de sua família foi essencial 

para sua reconstrução como pessoa e atleta. 

Dica: preste atenção nos personagens secundários do filme, prin-

cipalmente nas cenas do hospital e na fisioterapia, onde a Ariana tem a 

possibilidade de conhecer pessoas que com pequenos gestos e palavras 

de incentivos transformam vidas. É nesses momentos que o telespecta-

dor é impactado pelo grande questionamento que o filme levanta, que é 

como você vem cumprindo o seu propósito e deixando sua marca no 

mundo? Boa oportunidade para lembrarmos nosso fim principal e como 

o estamos cumprindo. 

 

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. 

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


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 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 

02– José Claúdio Moura 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09– Cássia Melo de Freitas Bernardes 

 

12– Sueli Ap. Fuzaro Sebastião 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Juliene e Edinei França    

(Bodas de Barro ou Papoula) 08 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 (O 

Pentateuco visto de cima) - revista apenas em e-book, que po-

de 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 
Amarildo 
Adalto 
João 

14/02 
Adalto 
João 

Carlos 

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 Fernando e Eliana 

14/02 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

14/02 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

14/02 Presb. Nilman 

21/02 Presb. Elizeu 

28/02 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

14/02 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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