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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2076– 07 de março 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 

                                                           

 
 
 

 

  
Estive Com Fome e Me Destes De Comer 

 

Os extremos são perigosos. Há na igreja aqueles que reduzem o Cristianismo à prática da caridade; outros que tapam os ou-

vidos ao clamor dos aflitos. Há aqueles que reduzem o evangelho ao social; outros nada veem no evangelho sobre o socorro 

aos necessitados. Esses dois extremos não têm amparo nas Escrituras. A palavra de Deus acentua o privilégio de pregar o 

evangelho e a responsabilidade de socorrer os necessitados. Destacaremos alguns pontos: 

 

Em primeiro lugar, as obras são a evidência da nossa salvação (Ef 2.8-10). Não somos salvos pelas obras, mas para as boas 

obras. As boas obras não são a causa, mas o resultado da nossa salvação. A justificação é pela fé somente, mas a fé salva-

dora nunca vem só. A fé sem obras é morta (Tg 2.17). São as obras que autenticam a nossa fé, pois somos feitura de Deus, 

criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Tiago escreve: "A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é 

esta: visitar os órfãos e as viúvas na suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo" (Tg 1.27). 

 

Em segundo lugar, a prática do amor é a evidência de que somos discípulos de Cristo (Jo 13.34,35). Provamos que somos 

discípulos de Cristo não apenas pela doutrina que professamos, mas, sobretudo, pelo amor que praticamos. Devemos amar 

como Cristo nos amou, ou seja, com amor sacrificial. Como? O apóstolo João responde: "Nisto conhecemos o amor: que 

Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos" (1Jo 3.16). Como podemos demonstrar esse amor? 

Socorrendo os aflitos, alimentando os famintos, visitando os enfermos e dando abrigo aos forasteiros! Somos conhecidos co-

mo discípulos de Cristo pelo amor. O amor é a apologética final, a evidência irrefutável de que amamos como Cristo nos 

amou. 

 

Em terceiro lugar, seremos julgados no dia do juízo se nos omitirmos na prática do bem (Mt 25.31-46). Saber que se deve 

fazer o bem e não o fazer é um pecado. No dia do juízo seremos julgados pelas nossas palavras, ações, pensamentos e 

omissões. Não dar pão ao faminto, água ao sedento, roupa ao nu e abrigo ao forasteiro é um grave pecado aos olhos de 

Deus. Deixar de visitar o encarcerado e o enfermo em sua aflição é uma negação do amor que professamos. No dia do juízo, 

Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: "Estive com fome e me destes de comer". Como assim Jesus? O que fizestes a 

um desses pequeninos, a mim o fizestes! 

 

Em quarto lugar, devemos fazer o bem a todos, sem distinção (Gl 6.10). Muito embora devamos cuidar primeiro dos membros 

da nossa família e dos domésticos da fé, nossa generosidade não pode parar aí. Devemos fazer o bem a todos sem exceção 

e sem acepção. Devemos pagar o mal com o bem. Devemos dar àqueles que não podem nos retribuir. Devemos alimentar 

até mesmo os nossos inimigos. Devemos abençoar quem nos amaldiçoa e orar por aqueles que nos perseguem (Rm 12.17-

21). 

 

Em quinto lugar, devemos ajudar de forma prática aqueles que estão em nosso caminho (Lc 10.29-37). O nosso próximo é 

toda pessoa que está ao alcance da nossa mão. Jesus contou a parábola do bom samaritano para destacar o fato de que 

nossa ajuda precisa ser prática e endereçada até mesmo àqueles que historicamente são considerados como nossos inimi-

gos. O samaritano, desprezado pelos judeus, é quem estende a mão ao homem moribundo à beira do caminho. Amar apenas 

aqueles que nos amam e servir apenas aos domésticos da fé é uma limitação da ação misericordiosa de Deus estendida a 

todos os homens. Se Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos, iremos nós sonegar amor aos 

que estão na mesma condição? 

 

Em sexto lugar, a verdadeira espiritualidade passa pelo amor prático ao nosso próximo (Is 58.6,7). Deus está mais interessa-

do na prática do amor do que na observância de rituais religiosos. Os fariseus eram criteriosos em observar seus rituais, mas 

não hesitavam em explorar até mesmo os órfãos e as viúvas. Deus se agrada mais da misericórdia do que de sacrifícios. Atos 

de amor valem mais do que palavras de amor. O jejum que Deus requer é cessar de acusar o próximo e dar pão ao faminto, 

vestir o nu e receber em casa os desabrigados. 

 

Em sétimo lugar, quando a igreja pratica boas obras na terra, Deus é glorificado no céu (Mt 5.16). Jesus foi enfático em dizer 

que nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos 

céus. Nossas ofertas de amor ao próximo sobem à presença de Deus e são recebidas por ele como aroma suave. Isso redun-

da em gratidão no coração dos homens e em ações de graças a Deus.  

 
Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 



 

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. 

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAIS 

 Os irmãos que desejarem participar, PRESENCIALMENTE, das 

reuniões da nossa igreja: 

*Reunião dos jovens (aos sábados -  18:00h) 

*Escola Bíblica dominical  

*Culto dominical (aos domingos - 18:00h) 

Aguardamos suas inscrições pelos telefones de contato da secretaria da 

igreja: (3351-1403) ou (3544-4382). Ela é necessária e importante 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: 145. Quais são os pecados proibidos no nono 

mandamento?  

 R . Os pecados proibidos no nono mandamento são: tudo quanto preju-

dica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, bem assim a nos-

sa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar 

testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma cau-

sa má; resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o 

mau, bom e o bom, mau; recompensar os maus segundo a obra dos jus-

tos e os justos segundo a obra dos maus; falsificar firmas, suprimir a ver-

dade e silenciar indevidamente em uma causa justa; manter-nos tranqüi-

los quando a iniqüidade reclama a repreensão de nossa parte, ou de-

nunciar outrem, falar a verdade inoportunamente, ou com malícia, para 

um fim errôneo; pervertê-la em sentido falso, ou proferi-la duvidosa e 

equivocadamente, para prejuízo da verdade ou da justiça; falar inverda-

des, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarne-

cer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, 

interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem; adu-

lar e vangloriar; elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou 

a outros, em pensamento ou palavra; negar os dons e as graças de 

Deus; agravar as faltas menores; encobrir, desculpar e atenuar os peca-

dos quando chamados a uma confissão franca; descobrir desnecessaria-

mente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos; receber e acre-

ditar em rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa; suspeitar 

mau; invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém; esforçar-

se ou desejar o prejuízo de alguém; regozijar-se na desgraça ou na infâ-

mia de alguém; a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros; pre-

judicar; o desprezo escarnecedor; a admiração excessiva de outrem; a 

quebra de promessas legítimas; a negligência daquelas coisas que são 

de boa fama; praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, 

ou não impedir, em outras pessoas, tais coisas, até onde pudermos.  

 

Gn 3:5,12,13;4:9;9:22;21:9;26:7,9; Ex 23:1; Lv 5:1;19:11,15-17; I Sm 

2 : 2 4 ; 2 2 : 9 , 1 0 ; I I S m 1 2 : 1 3 , 1 4 ; I R s 2 1 : 8 ; I s 

5 : 2 3 ; 2 8 : 2 2 ; 2 9 : 2 0 , 2 1 ; 5 8 : 1 ; 5 9 : 4 , 1 3 ; J r 

9 :3 ;20 :10 ;48 :27 ;S l12:2 ,3 ;15 :3 ;22 :9 ,10 ;35 :15 ,16 ;50 :20 ;52 :1 -

4;56:5;69:10;Pv 6:16-19;16:28;17:15;19:5;25:9;28:13;29:11,12;Dn 

6:3,4;Ed4:12,13;Mt7:1,3;21:15;26:60,61;27:28,29;Lc3:14;18:11;Jo 

2:19;7:24;At 5:3; 6:13;7:57;12:22;Fp 3:18,19;Cl 3:9; Rm 1:29-31;2:1;3:8; I 

Co 3:21;6:10;13:4,5; Gl 4:29;5:26; II Tm 3:2,3;6:4; II Pe 2:2; Tg 2:13;4:11; 

Tt 3:2; Jd 16.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

Ministério Feminino na Igreja Local 

J. Ligon Ducan e Susan Hunt (2009) 

 

 As autarquias e forças de integração compõem partes essenciais 

da IPB. O ministério feminino merece atenção de toda liderança da igreja 

para os dons, talentos e missão de Deus sejam cumpridos. 

 Em Ministério Feminino na Igreja Local encontramos um guia pro-

fundamente bíblico e totalmente prático (com ricos exemplos de experi-

ência pessoais dos autores) que beneficia não somente a liderança femi-

nina, mas também os pastores que orientam as irmãs a frente do traba-

lho em suas igrejas. 

 Invista em sua liderança. Vale a pena a leitura. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

 A felicidade não se compra 

(1946) 

 

 Com direção de Frank Capra, o clássico dos anos 40 é um filme 

sobre solidariedade, valores familiares e sobre a importância de se ter e 

ser amigo. 

 A história tem até um quê de Davi e Golias, em que vemos Geor-

ge Bailey (interpretado por James Stewart), um homem íntegro que, 

quando mais novo, sonhava em viajar o mundo, cursar uma boa univer-

sidade e conhecer realidades diferentes da sua (como todos os jovens!), 

mas infelizmente seus sonhos não se realizam. Seu destino: herdar a 

casa de empréstimo de seu pai, morar numa pequena cidade do interior 

e enfrentar a ganância de um milionário que se sentia o dono do mundo. 

 Além da frustação, George precisa lidar com um crise financeira e 

acusações seríssimas que o levam a pensar em suicídio e a implorar al-

go a Deus. Para saber o desfecho da história e refletir sobre a importân-

cia de nós como indivíduos, só assistindo o longa. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-761-abril-2018-33427) 

 

 

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


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 enca-

minharemos 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 

28– Sônia Camilo Alonso   

 

03– Amarildo Simeão 

 

05– Josefa de Moura Silva 

 

06– Elice Camozza Lussari 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10– Viviane de Salles Cardin Recchia 

 

12– Isaac  dos Santos Raxkid 

 

 

 

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 – 17h. 

 Reunião on line às 18h – 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. VENDE-SE CASA: Localizada na Rua. Dr Roberto Mercatelli, nº 23, 

Jd Campestre-Araras (Próximo ao Parque Ecológico) - Proprietários 

Carlos e Luciana:(19) 99203-7250 / (19) 99366-7299. 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR:  Assessoria contábil e fiscal; 

atendimento a pessoa física, jurídica, autô   nomo e profissional liberal. 

  

 

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 

André 

Fernando 
Edgard 

14/03 
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 Plínio e Selma 

14/03 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

14/03 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

14/03 Presb. Nilman 

21/03 Presb. Elizeu 

28/03 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

14/03 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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