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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2074– 21 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

CONSOLO É MANDAMENTO DIVINO 

“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus” Isaías 40.1 

 

A vida não é uma estrada reta e atapetada, mas um caminho estreito, cheio de sinuosidades e crivado de espi-

nhos. Na jornada da vida somos acuados por sentimentos turbulentos que se agitam dentro de nós. Nosso cora-

ção suporta rajadas de ventos procelosos que nos atiram de um lado para o outro e, nessas horas, as lágrimas 

quentes rolam em nossa face e a paz bate asas da nossa alma, deixando-nos nos braços do medo. 

 

É quando todos os nossos recursos entram em colapso que do céu brota a nossa cura. É quando todas as nos-

sas fontes de alegria secam que o manancial do consolo divino jorra em nossa direção. No meio da tormenta, 

quando a desesperança mostra sua carranca, Deus faz ecoar sua voz, dizendo: “Consolai, consolai o meu po-

vo”. O consolo de Deus não é uma terapia superficial que nos leva pelos corredores da autoanálise, ou pelos 

labirintos da meditação transcendental, mas é uma promessa segura do Salvador que vem nos trazer copioso 

refrigério. 

 

Com ele está o poder e também a recompensa. O Messias virá como pastor apascentar o seu rebanho. Ele nos 

tomará nos braços e nos conduzirá até o redil eterno, onde não haverá mais pranto nem dor, onde não haverá 

mais cansaço nem fadiga, onde desfrutaremos, para sempre, de gloriosa salvação. 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 



 

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! 

 

PROJETO ANA 

 Dia 22/02 (Segunda-feira) às 19:30hs. 

”Pelo aplicativo Google Meet”. 

 Estamos unidas para orar por nossos filhos, esperamos vocês. “A 

melhor maneira de influenciar os nossos filhos é orando por eles. Deve-

mos não apenas falar de Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, 

falar dos nossos filhos para Deus. É tempo de você se colocar na brecha 

em favor de seus filhos! ” (Hernandes Dias Lopes). 

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no 

uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros 

para reunião administrativa no dia 27/02 (sábado) às 18h na igreja.  

 

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 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: 143. Qual é o nono mandamento?  

 

 R. O nono mandamento é: “Não dirás falso testemunho contra o teu pró-

ximo.”  

 

 Ex 20:16.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Coração de Pastor – John Sittema 

 Em Coração de Pastor, John Sittema tem um objetivo simples, 

porém, urgente: despertar no coração e mente das pessoas uma com-

preensão bíblica do ofício de presbítero. Nas palavras do próprio autor, 

“esse livro não pretende ser um despertador em si, mas apenas um au-

xílio para conduzi-lo à fonte do verdadeiro despertar, a viva Palavra de 

Deus”. 

 Apoiado em um estudo bíblico cuidadoso e baseado em sua rica 

experiência pastoral, Sittema apresenta uma obra desafiadora, prática e 

valiosa para a igreja hoje. 

 Cláudio Marra, editor da Cultura Cristã e autor de A Igreja Disci-

puladora, descreve Coração de 

Pastor como um desafio e incentiva: “Ponha em prática os princípios bí-

blicos aqui  expostos e a sua igreja nunca mais será a mesma”.  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

Safety 

(2018) 

 

Um filme para emocionar toda família (experiência própria!). O 

filme disponível no Disney Plus é inspirado na história real de Ray McEl-

rathbey, jogador de futebol americano. Sim, é um daqueles sobre espor-

te, emoções e superações. 

No decorrer do drama biográfico vemos como o jogador universi-

tário enfrenta alguns desafios: tirar boas notas para manter sua bolsa na 

faculdade, conquistar seu espaço no time principal e a confiança do trei-

nador Tommy e cuidar de seu irmão de 11 anos que, após problemas 

familiares e a mãe presa, passa a morar escondido em um quarto da 

universidade de Jay. 

É claro que um filme da Disney nos entrega mais emoções e ce-

nas de encher os olhos do que uma história que se aprofunda em ques-

tões sociais e dramas complexos, afinal, é uma empresa (e agora plata-

forma de streaming) voltada para um público amplo, com foco nas crian-

ças. 

(https://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp795-fevereiro-2021-35335) 

 

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. 

 

CAMPANHA – APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social 

 Estamos realizando uma campanha com finalidade de conseguir 

arrecadar: 

▪ Sabonete líquido 

▪ Toalha de papel  

Prazo para entrega até o dia 10/04. 

 

CAMPANHA- SAF 

 A SAF está iniciando uma campanha para arrecadar junto 

à igreja: 

▪ Cartelas vazia de medicamentos e lacres de latinhas. 

Vamos nos unir e participar. 

 Prazo para entrega até o dia 30/05. 

 

COFRINHO NATAL MISSIONÁRIO 

 Campanha de doação voluntária proveniente dos corações de 

irmãs/ irmãos da IPB em todo país a serem repartidas igualmente para 

cada missionário da IPB. Será uma oferta natalina para os missionários 

e famílias. 

Monte um cofrinho em sua casa, e durante esse ano vá depositando sua 

oferta, pois antes do natal recolhermos todos os cofrinhos, e encaminha-

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


remos os valores arrecadados. Contamos com a generosidade de toda 

a igreja. 

 

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 

15– Pastor Adler Silvio Coelho 

 

20– José Salvador Lussari 

 

 

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 

João 

Carlos 
André 

28/02 
Carlos 
André 

Fernando 

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 

28/02 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

28/02 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

28/02 Presb. Plínio 

07/03 Pastor. Wipson 

14/03 Presb.  Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

28/02 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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