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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2078– 21 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

 

VERDADEIRA SALVAÇÃO 

“A salvação vem do Senhor” Jonas 2.9b 

 

 

 

 

Depois de tentar inutilmente fugir da presença de Deus, depois de perceber como as consequências por suas 

atitudes poderiam trazer o caos a ele mesmo e a todos à sua volta, depois de enfrentar a situação mais deses-

peradora de sua vida fitando de perto sua própria morte, depois de se perceber em seu último suspiro e incapaz 

de sair do fundo do poço, depois de experimentar das misericórdias do Deus Eterno e vislumbrar uma nova 

chance, o profeta Jonas pode afirmar com convicção: a salvação vem do Senhor. 

 

 

Essa é a mesma afirmação que nós podemos fazer, mesmo ao enfrentar lutas sem medida, mesmo que as ad-

versidades sejam tamanhas que não consigamos ter sequer uma fagulha de esperança, ainda que nossa morte 

seja iminente, ainda que a dor e o sofrimento nos levem a acreditar que aquele é o nosso último suspiro, ainda 

assim podemos proclamar com convicção: a salvação vem do Senhor! 

 

 

Podemos afirmar isso, pois já conhecemos o final da grande história. Jesus Cristo já deu a última palavra sobre 

o pecado, o sofrimento e a morte. Ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele assegurou nossa salvação, não 

por nosso mérito, mas por graça. Que de fato possamos nos apegar nessa verdade e experimentar a alegria da 

verdadeira salvação que vem do Senhor.  
 

 

 

 

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! 

 

DIÁRIO OFICIAL - Município de Araras - N° 1527 

Art. 4º) – Poderá haver a celebração presencial nos ambientes religio-

sos, respeitando-se o limite máximo de 30% da capacidade, até as 19:45 

horas do dia 07 de março de 2021. 

§ 1º) – A partir das 00:00 horas de 08 de março de 2021, fica proibida a 

celebração presencial nos ambientes religiosos. 

§ 2º) – As Igrejas, templos, sinagogas, terreiros e outros ambientes religi-

osos poderão permanecer abertos para orações individuais, do dia 08 de 

março de 2021 até quando perdurar os efeitos deste decreto, observan-

do-se o horário de 05:00 às 19:30, a capacidade máxima de lotação em 

15%, o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pes-

soas, a utilização de máscara cobrindo nariz e boca para todos aqueles 

que estiverem em suas dependências, bem como a disponibilização de 

álcool em gel para aplicação em todas as entradas de acesso. 

§ 3º) – Será permitida a celebração religiosa para transmissão pelos 

meios de comunicações aos fiéis, com as portas fechadas e sem a pre-

sença de público. 

§ 4º) – Para a celebração religiosa descrita no parágrafo anterior, será 

permitido que estejam dentro do ambiente religioso os celebrantes, os 

responsáveis pela transmissão, bem como outras pessoas necessárias 

para o desenvolvimento da celebração religiosa, limitando-se ao número 

máximo de 15 pessoas e desde que haja a observância na utilização de 

máscara facial e dos demais protocolos sanitários.  

 

III– Catecismo Maior: 147. Quais são os deveres exigidos no décimo 

mandamento?  

 

 R. Os deveres exigidos no décimo mandamento são: um pleno conten-

tamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para 

com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos 

relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo.  

 Hb 13:5; I Tm 1:5;6:6; Fp 2:4; Rm 12:15.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Jesus Fabricado – Craig Evans 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos, perguntas como "Jesus teve um filho com Ma-

ria Madalena?" ou "sua morte foi uma farsa e ele fugiu da Palestina para 

o Egito?" são frequentes e questionam a soberania de Deus [...] afinal, 

até mesmo a existência de Jesus já foi levantada em discussões con-

temporâneas. Em O Jesus Fabricado, Craig Evans discute a resposta a 

essas e outras 

perguntas. 

Evans apresenta uma renovadora e moderna combinação de eru-

dição acadêmica e bom senso crítico ao avaliar os vários documentos 

que têm sido usados para afetar a credibilidade do Novo Testamento e 

demonstra de modo certeiro que eles não suportam o peso de evidência 

histórica que lhes é atribuído. 

 Craig Evans é professor de Novo Testamento e Diretor do 

programa de Graduação no Acadia Divinity College em Wolfville, Nova 

Scotia. 

(PB 796 MARÇO) 

SUGESTÃO DE FILME 

Wanda Vision 

(2021) 

 

 

 

 

Essa dica é para quem gosta de heróis. Personagem do universo 

Marvel, Wanda é uma heroína que divide opiniões: há que a ame e de-

fenda, mas tem aqueles que torcem o nariz para sua 

história e temperamento forte. 

 Mas uma coisa é fato: no último mês não se fala de outra série 

que não seja WandaVision nas redes sociais. E mais: a produção origi-

nal do Disney+ (serviço de streaming do canal voltado para crianças e 

família), está em TODOS os lugares... nos grandes centros, como São 

Paulo, pôsteres e anúncios não faltam nas estações de metrôs e princi-

pais pontos da cidade, e, até mesmo na TV aberta, comerciais sobre a 

série de Wanda e Visão estão sendo transmitidos. 

 Tá, mas qual é a razão para ela ser uma indicação do jornal? O 

sofrimento. 

Quem é fã dos filmes da Marvel sabem muito bem de tudo que Wanda 

passou nos últimos anos. E (deixando bem claro que isso não é um spoi-

ler, afinal, os filmes foram lançados há anos!) a morte de seu interesse 

amoroso mexeu bem com a cabeça e o emocional da jovem de um mo-

do que ela criou novas dimensões e modos de evitar a dor e a sua reali-

dade. 

É por essa razão que ela está aqui. Um divertimento com referên-

cias impecáveis de grandes produções e arte, uma direção que pensou 

em todos os detalhes, criou jingles e agradou os fãs da saga de heróis, 

deixa bem nítida uma verdade que, para nós cristãos é bem óbvia: ape-

nas Cristo é capaz de curar nossas feridas e transformar nossa dura rea-

lidade. 

WandaVision (até mesmo para aqueles que como eu não sou a 

maior fã) merece um pouco de nossa atenção. 

Bom divertimento e reflexão. 

(PB 796 MARÇO) 

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. 

 Os  itens de doações serão recebidos entre os dias  05 e 09  de 

abril 2021. 

 

SAF 

A SAF  está arrecadando junto à igreja: Cartelas vazia de medica-

mentos e lacres de latinhas. 

 Os  itens de doações serão recebidos entre os dias 24 e 29 de 

maio 2021. 

 

COFRINHO NATAL MISSIONÁRIO 

  Doação voluntária proveniente dos corações de irmãs/ irmãos da 

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


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 

19– Arminda Correia Coelho 

 

20– Rafael dos Santos Raxkid 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

22-Adham Cristy Pires 

 

24– Plínio Cardin 

 

24– Luís Fernando Recchia 

 

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/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Edgard 

Amarildo 
Adalto 

28/03 
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 Fernando e Eliana 

28/03 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

28/03 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

28/03 Presb. Plínio 

04/04 Pastor. Wipson 

11/04 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

28/03 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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