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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2080– 04 de abril 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

VENCENDO A TRISTEZA PELA TERAPIA DA PALAVRA DE DEUS 

O SALMO 119 é o maior Salmo da Bíblia. Seu foco principal é a excelência da palavra de Deus como conteúdo 

de nossa fé, como fonte de nosso consolo e como remédio para nossos males. Neste Salmo, o cantor sacro 

abre sua alma e fala de suas tristezas e como triunfar sobre elas. 

 

            Em primeiro lugar, as lágrimas da alma podem ser estancadas pelo fortalecimento da palavra de Deus 

(Sl 119.28). “A minha alma, de tristeza, verte lágrimas; fortalece-me segundo a tua palavra”. Há momentos em 

que as torrentes de lágrimas que brotam de nossa alma são mais copiosas do que as torrentes que vertem dos 

nossos olhos. A tristeza não apenas abate o rosto, mas também entristece a alma. O remédio para essa tristeza 

não é encontrado nas terapias humanas nem nos rituais religiosos, mas no fortalecimento procedente da pala-

vra de Deus. 

 

            Em segundo lugar, as angústias do crente são curadas pela vivificação da palavra de Deus (Sl 119.50). 

“O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica”. O salmista não tem receio de admitir 

sua angústia. Ele está amassado por sentimentos avassaladores, atordoado por circunstâncias medonhas e 

atribulado por uma angústia esmagadora. Onde encontrar consolo? Para onde correr nessa hora? O autor sacro 

encontrou consolo e vivificação na palavra de Deus. 

 

            Em terceiro lugar, a angústia faz perecer, mas a palavra de Deus traz prazer (Sl 119.92). “Não fosse a 

tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia”. A angústia que nos assola, por 

vezes, é tão cruel que pensamos que não vamos aguentar. É como um tsunami que nos engole sem que consi-

gamos reagir às ondas gigantescas. Onde encontrar prazer, quando a vida parece só mostrar sua carranca para 

nós? Onde encontrar um porto seguro para encorar nossa alma assolada pelos vendavais da vida? Onde beber 

as delícias da alegria, quando tudo o que sorvemos na vida é o cálice amargo da dor? O salmista, com entusi-

asmo, confessa que não fora a lei de Deus ter sido o seu prazer, ele teria sucumbido há muito tempo à sua an-

gústia. Ó que poder terapêutico tem a palavra de Deus! Ó que consolo bendito ela traz à alma aflita! 

 

            Em quarto lugar, a aflição superlativa deve levar-nos a uma súplica urgente (Sl 119.107). “Estou aflitíssi-

mo; vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra”. O salmista é um homem de Deus, mas não tem imunidade es-

pecial. Ele anda com Deus, mas não é poupado das dores naturais dos mortais. Ele não esteve muito aflito no 

passado remoto nem estará aflitíssimo num futuro distante. Ele está aflitíssimo agora. Enquanto escreve, seu 

coração está apertado pela dor, sua alma está gemendo de aflição e seus olhos são fontes de onde escorrem 

lágrimas amargas. Sua súplica é urgente. Mas ele não recorre a homens, mas ao Senhor da aliança. Não busca 

os recursos da terra, mas invoca a vivificação que emana do céu. O reavivamento que anseia é rogado ao Se-

nhor e procede do Senhor. A fonte desse reavivamento é a palavra de Deus. A restauração é segundo a palavra 

de Deus e não segundo a diretrizes humanas. 

 

            Em quinto lugar, a aflição escraviza, mas a lei de Deus traz esperança (Sl 119.153). “Atenta para a mi-

nha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei”. O salmista, inobstante não se esquecer da lei de Deus, 

está aflito. A vida cristã não é uma estufa espiritual nem uma bolha que nos esconde das aflições deste mundo. 

O povo de Deus está sujeito às vicissitudes comuns dos mortais. Eles bebem, também, as porções amargas da 

providência carrancuda. Nessas horas, devemos clamar ao Senhor para observar nossa aflição e ainda pedir a 

ele livramento de nossas dores. O argumento usado pelo salmista para estadear seu pleito diante de Deus é 

que ele não se esquecia da lei do Senhor. Nas suas aflições, não ergueu seus punhos contra Deus como fez a 

mulher de Jó nem virou as costas para Deus como fez a mulher de Ló. Ao contrário, reavivou ainda mais sua 

memória para guardar a palavra de Deus. Ó que Deus nos ajude a ter a mesma experiência do salmista: 

“Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço” (Sl 119.165). 

Rev. Hernandes Dias Lopes//https://lpc.org.br/ 



 

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: 149. Será alguém capaz de guardar perfeitamen-

te os mandamentos de Deus?  

 

R. Nenhum homem, por si mesmo, ou por qualquer graça que receba 

nesta vida, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de 

Deus; mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e 

obras.  

  Gn 6:5;8:21; I Rs 8:46; Sl 17:15;19:12; Tg 1:14;3:2,8; Jo 15:5; I Jo 

1:8;2:6.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

Caminhar com Deus 

Martyn LIoyd Jones 

 

 Organizado por Robert Backhouse, Caminhar com Deus conta 

com 366 mensagens inspiradoras de escritos de Martyn LIoyd Jones, 

que talvez tenha sido o médico mais distinto de toda a Inglaterra. Contu-

do, cedo em sua carreira, deixou a profissão para dedicar-se a um 

“chamado mais alto”, melhor dizendo, à “cura de almas”.  

A seleção de feita por Robert é encorajadora, esclarecedora e desafiado-

ra. 

 A ideia é que todos os leitores de Caminhar com Deus adquiram 

maior entendimento da verdade bíblica sobre a salvação, o evangelho, o 

avivamento, o Reino de Deus, a vitória da fé, entre tantos outros temas 

que os levarão a conhecerem e se aproximarem mais de Deus. 

 O livro de devocional diário publicado pela Editora Cultura Cristã 

é um excelente investimento para a caminhada cristã e presente de Na-

tal. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-

34801)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

 

Amor em Obras  (2019) 

 

 Em Amor em Obras vemos a vida de uma executiva de San 

Francisco mudar do dia para a noite (literalmente!). O fim de um 

relacionamento e a perda de um (suposto) bom emprego, faz com que 

Gabriela Diaz se inscreva em um concurso online um tanto ousado. O 

motivo: o prêmio é uma pousada na Nova Zelândia. 

 Gabriela conquista o prêmio e parte para viver uma aventura em 

um novo país. E, como toda boa comédia romântica, sua vida se cruza 

com a de Jack Taylor, um local que ajudará a norte-americana a 

enfrentar as dificuldades da nova vida. 

 Com personagens e animais (sim, animais!) Engraçadíssimo, 

Amor em Obras é um bom filme para mostrar como o amor deve ser 

uma construção, tendo o diálogo, respeito e admiração como fatores 

essenciais. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-

34801)  

 

 

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 

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-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
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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- Selma Maria de Salles Cardin 

 

29– Simone Soares Alves 

 

01– Isabela Mota Simeão 

 

03– Tânia Thaís Justino Mathias 

 

 

 

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.  
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto 

João 
Carlos 

11/04 
João 

Carlos 

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 

11/04 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

11/04 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

11/04 Presb. Nilman 

18/04 Presb. Elizeu 

25/04 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

11/04 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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