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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2077– 14 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

DEUS SOBRE TODOS 

 

 

 

“Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. ” Jo-

nas 1.16 

 

 

Ao ver o Senhor Deus agindo naquela situação, percebendo que o Todo-Poderoso tinha domínio sobre o mar e 

a tempestade, aqueles marinheiros pagãos, que nem sequer conheciam os princípios e os preceitos da lei de 

Deus, foram impactados e constrangidos a ponto de se renderem ao Senhor com temor, oferecendo a Deus sa-

crifícios e votos, reconhecendo sua glória, seu poder e sua majestade. 

 

 

 

Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos e a sua graça é derramada onde e como ele quiser, alcançando quem 

ele quiser e na hora em que ele quiser. Aqueles homens que estavam fora do contexto religioso de Israel foram 

testemunhas oculares do mover de Deus e, diante de tamanho poder, não tinham outra alternativa a não ser se 

renderem a ele. 

 

 

 

Deus continua fazendo isso em nossos dias, usando situações inusitadas para fazer com que pessoas que an-

tes nem sequer percebiam a sua presença, possam ser completamente impactadas pelo seu grande amor. Por 

isso é fundamental percebermos que nós também podemos ser instrumentos nas mãos de Deus como agentes 

de seu Reino em expansão no mundo. Que nosso testemunho possa fazer com que aqueles que estão à nossa 

volta se rendam a Deus, por perceberem que Deus tem agido poderosamente em nós e através de nós. 

 

 

https://cadadia.org.br/site/ 



 

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! 

 

III– Catecismo Maior: 146. Qual é o décimo mandamento?  

 

R. O décimo mandamento é: “Não cobiçarás a casa do teu próximo, 

não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, 

nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe per-

tença.”  

 

 Ex 20.17.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Raízes da Cultura Ocidental – Herman Dooyeweerd 

 

 

 

 

Parte do combo promocional Entenda suas Crianças do site da 

Cultura Cristã, o livro de Herman Dooyeweerd apresenta uma cuidadosa 

avaliação das forças matrizes religiosas mais profunda por trás do de-

senvolvimento cultural e espiritual do Ocidente. 

Como a escritora Nancy Pearcey ressalta em comentários sobre 

a obra, "cada pensador é movido por um impulso religioso ao tentar defi-

nir a realidade e explicitar a sua cosmovisão. 

Dooyeweerd influenciou Francis Schaeffer. [...] Então, se você gosta de 

Schaeffer e quer ir mais fundo e obter mais detalhes, leia Dooyeweerd". 

Além disso, o livro serve como um bom guia para quem educa 

crianças e jovens em uma sociedade cada vez mais polarizada e que 

normaliza, por meio de sua cultura e costumes, questões que não de-

vem ser normalizadas. Boa leitura! 

(BP 796 março 2021) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Destruição Final – O Último Refúgio 

(2020) 

 

 

 

 Uma notificação sobre o fim do mundo na tela do seu celular. 

Sim, Uma família recebe uma mensagem que anuncia a tragédia mundi-

al. Selecionados pelo governo, a família Garrity faz parte de um grupo 

selecionado para ganhar abrigo e proteção durante o choque de um me-

teoro com a Terra. 

O enredo do filme disponível em Amazon Prime apresenta todas 

a dificuldades que John, Allison e Nathan enfrentam até chegarem ao 

abrigo. 

Você pode escolher: analisar como a família é essencial em todos 

os momentos da vida e como devemos prezar por essa criação de Deus 

que nos abençoa diariamente nos pequenos detalhes, ou refletir sobre 

como o ser humano carece da graça e amor de Jesus, o nosso único 

Senhor e Salvador. 

Destruição Final – O Último Refúgio nos oferece essas duas e muitas 

outras opções de não apenas se divertir, mas também de aprender. Bom 

filme! 

(BP 796 março 2021) 

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. 

 

DOAÇÕES 

▪  Estamos arrecadando (sabonete líquido / toalha de papel), serão 

destinados à Associação Presbiteriana de Ação Social. 

 Prazo para entrega até o dia 10/04. 

 

SAF 

 A SAF  está arrecadando junto à igreja: 

 Cartelas vazia de medicamentos e lacres de latinhas. 

 .Prazo para entrega até o dia 30/05. 

 

COFRINHO NATAL MISSIONÁRIO 

  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-

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 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-

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, Legisla-

tivo 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 

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


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 

10– Viviane de Salles Cardin Recchia 

 

12– Isaac  dos Santos Raxkid 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

19– Arminda Correia Coelho 

 

20– Rafael 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. 

  

 

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/
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Fernando 

Edgard 
Amarildo 

21/03 
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 Carlos e Tamires 

21/03 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

21/03 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

21/03 Presb. Elizeu 

28/03 Presb. Plínio 

04/04 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

28/03 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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