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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2082– 18 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

MESMO EMPENHO, MAS NEM SEMPRE O MESMO DESEMPENHO 

 

            Os filhos, mesmo nascendo do mesmo ventre e sendo gerados pelos mesmos pais, não são iguais. Ca-

da um tem suas peculiaridades. Para educá-los precisamos adotar os mesmos princípios, mas nem sempre 

usar os mesmos métodos. O que pode ser pesado demais para um, pode ser leve demais para outro. Comparar 

os filhos, portanto, é uma atitude imprudente. Exigir dos filhos o mesmo desempenho pode tornar-se uma tira-

nia. Por exemplo: Dois filhos estudam na mesma classe e fazem prova da mesma matéria, no mesmo dia. Um 

tira dez e o outro sete. Pode ser que aquele que tirou sete tenha estudado mais do que aquele que tirou dez. É 

que eles têm capacidades diferentes e habilidades distintas. Então os pais podem exigir deles o mesmo empe-

nho, mas nunca o mesmo desempenho. Aliás, comparar os filhos é sempre uma atitude perigosa, porque essa 

postura, longe de construir pontes de amizade entre os filhos, levanta muros de separação. 

 

            Não resta dúvidas que a disputa gera ciúmes e inveja. Privilegiar um filho em detrimento a outro pode 

abrir feridas profundas na alma e deixar sequelas permanentes. Os pais devem tratar os filhos com a mesma 

firmeza e doçura. Devem educá-los sob os mesmos princípios e com os mesmos valores. Porém, devem respei-

tar a individualidade dos filhos e observar suas peculiaridades. Os pais devem usar as mesmas normas, mas 

nem sempre os mesmos métodos. 

 

            É oportuno lembrar aqui a atitude errada de Isaque e Rebeca com respeito à criação de seus filhos Esaú 

e Jacó. O pai amava mais o primogênito e a mãe mais o caçula. Essa preferência dos pais, acabou afastando 

Isaque de Rebeca e jogando um filho contra o outro. Todos saíram perdendo. Feridas foram abertas. Mágoas 

foram alimentadas. Distanciamento foi imposto. É digno de nota que o mesmo erro foi cometido mais tarde por 

Jacó. Ele amava mais a José do que aos seus outros filhos. Isso alimentou ódio no coração dos demais filhos 

de Jacó por José, culminando em sua venda como um escravo para o Egito. É claro que Deus transformou esse 

mal em bem, mas toda a família sofreu durante mais de duas décadas as consequências desse desvario. 

 

            É preciso dizer, com diáfana clareza, que o nosso lar precisa ser um canteiro fértil para se cultivar a ami-

zade nos relacionamentos e não a hostilidade. Embora sendo nós diferentes uns dos outros, somos uma só fa-

mília. A despeito de nossas fraquezas, precisamos amar uns aos outros. Por causa dos nossos flancos vulnerá-

veis, precisamos proteger uns aos outros. A família precisa ser um lugar de aceitação e acolhimento. Um lugar 

de enfrentamento e encorajamento. Precisamos ter a dureza do diamante e a sensibilidade da seda. Precisa-

mos confrontar em particular e defender em público. Precisamos amar e perdoar. Advertir e consolar. Conduzir e 

restaurar. 

 

            Como pais, precisamos conhecer os nossos filhos. Precisamos abrir avenidas de comunicação com eles, 

a fim de auscultar suas alegrias mais doces e suas tristezas mais doídas. Precisamos ser amigos de nossos fi-

lhos, a fim de que encontrem em nós um porto seguro na hora de suas crises mais medonhas. Precisamos dar 

aos nossos filhos não apenas o melhor desta terra, mas oferecer-lhes também as iguarias do céu. Precisamos 

pregar para eles e interceder por eles. Precisamos trazer Deus para os nossos filhos e conduzi-los a Deus por 

meio da oração. 

 

            Oh, que Deus nos ajude a cuidar de nossa casa com santo zelo e ternura. Que jamais falte em nosso 

coração a disposição para amar. Que jamais falta em nossos lábios palavras de alento. Que jamais falte em 

nossas mãos a prontidão para ajudar. Que jamais falta em nossas ações a resolução de socorrer. Que jamais 

falte em nossos planos uma entrega incondicional a Deus, para que ele cumpra em nós o seu querer e faça de 

nós um instrumento em suas mãos, a fim de sermos um exemplo e uma bênção dentro do nosso lar. 

 

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! 

 

SAF 

 

 

 

 

Obs: O link da reunião será gerado na noite anterior da reunião. 

 

III– Catecismo Maior: 151. Quais são as circunstâncias agravantes que 

tornam alguns pecados mais odiosos do que outros?  

 Alguns pecados se tornam mais agravantes:  

 

1º  Em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, 

de maior experiência ou graça; se forem eminentes pela vida cristã, 

dons, posição, ofícios; se forem guias para outros e pessoas cujo exem-

plo será, provavelmente, seguido por outros.  

 

  Jr 2:8;5:4,5; I Rs 11:9; II Sm 12:7,9,14; Ez 8:11,12; Lc 12:47; Jo 

3:10; I Co 5:1;  Tg 4:17; Rm 2:21,22,24; Gl 2:14; II Pe 2:2.  

 

2º Em razão das pessoas ofendidas, se as ofensas forem diretamente 

contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça; contra o 

Espírito Santo, seu testemunho e operações; contra superiores, pessoas 

eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a 

quem devemos favores; contra os santos, especialmente contra os ir-

mãos fracos; contra as suas almas ou as de quaisquer outros, e contra o 

bem geral de todos ou de muitos.  

 

  Nm 12:8;I Sm 2:25; Ml 1:14; Sl 41:9;55:12-14;Pv 30:17;Zc 2:8; Mt 

12:31,32;21:38,39;23:34-38; Jo 3:18,36; At 5:4; Rm 

2:4;14:13,15,21; I Co 8:11,12;10:21,22; Ef 4:30;I Ts 2:15,16; I Jo 

5:10; Hb 6:4-6;10:29;12:25; Jd 8.  

 

3º Pela natureza e qualidade da ofensa, se for contra a letra expressa da 

lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si  muitos pecados; se 

for concebida, não só no coração, mas manifestar-se em palavras e 

ações, escandalizar a outrem e não admitir reparo algum; se for contra 

os meios, misericórdias, juízos, luz da natureza, convicção da consciên-

cia, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições ci-

vis; se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pac-

tos, obrigações a Deus ou aos homens; se for feita deliberada, voluntá-

ria, presunçosa, impudente, jactanciosa, maliciosa, freqüente e obstina-

damente, com displicência, persistência, reincidência, depois do arre-

pendimento.  

 Nm14:22,23;15:20;Lv26:25;Dt32:6;Ed9:13,14;Is1:2,3;3:9;57:17;Jr5:

13;6:15,16;9:3,5;31:32;42:5,6,20-22; Ez 17:18;20:12,13;35:5,6; Dn 

5:22; Mq 2:1,2; Am 4:8-11; Sl 36:4;52:1;78:34,36,37; Pv 

2 : 1 4 , 1 7 ; 6 : 3 2 , 3 5 ; 20 : 2 5 ; 2 9 : 1 ; Z c  7 : 11 , 1 2 ;M t  11 : 2 1 -

24;16:26;18:7,17;Jo 15:22;  Cl 3:5; I Tm 6:10;Tt 3:10; II Pe 2:20,21; 

Rm 1:20,21,31;2:23,24;13:1-5; III Jo 10; Hb 6:4,6.  

 

4º Pelas circunstâncias de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor ou 

em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois destes 

ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas; se 

em público ou em  presença de outros que são capazes de ser provoca-

dos ou contaminados por essas transgressões.  

 

  Is 3:9;22:12-14;58:3,4; II Rs 5:26; I Sm 2:22-24; Jr 7:9,10,11; Ez 

23:38; II Cr 36:15,16; Ne 9:13-16; Pv 7:14,15; I Co 11:20,21.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 21/04 (quarta-feira), a Secretaria não 

funcionará. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Selma: Uma luta pela igualdade   (2015) 

 
I have the dream (…). A história do pastor e ativista Martin Luther Kink Jr.  

Já é conhecidaa por todos nós, incluse toda a mobilização pelos direitos 

iguais e a marcha desde Selma até Montgomery no Alabama. 

Mas o longa Selma: uma luta pela igualdade nos apresenta fatos e ante-

cedentes da marcha em busca do direito ao voto igualitário para pessoas 

negras norte-americanas. 

Selma: uma luta pela igualdade retrata acontecimentos reais e cruéis da 

época, como as jovens meninas assassinadas pelo Ku Klux Klan, os em-

bates de Martin Luther com o presidente Lyndon, o Domingo Sangrento, 

entre outros. 

Dirigido por Ava DuVernay e com grande elenco (David Oyelowo Tom 

Wilkinson, Tim Roth, Carmen Ejogo. Cormmon e Oprah Winfrey), o filme 

está disponível no Netflix e pode servir de base para discussões e refle-

xões sobre nosso cumprimento dos mandatos cultural e social, bem co-

mo nosso papel de sal da terra e luz do mundo. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-723-abril-2019-34367)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Pantera Negra 

(2018) 

 

 O filme sobre o héroi da Marvel chegou às telonas no último mês 

e causou rebuliço na internet. A história de T’challa e do povo de Wakan-

da já é conhecida dos fãs de HQs e de quem acompanha os filmes do 

universo Marvel, mas o blockbuster ganhou ainda mais destaque pelos 

efeitos 3D, figurinos e principalmente pela representatividade. 

 Aliás, as discussões nas redes sociais sobre o longa é justamente 

sobre o seu papel importante e fundamental para debates sobre repre-

sentatividades na sétima arte, afinal é a primeira franquia da Marvel em 

que grande parte do elenco é formado por negros e inclui mulheres guer-

reiras.  

 Nossa dica: assistam o filme com jovens de suas igrejas e o 

usem para discutir sobre representatividade, perdão, redenção e con-

temporaneidade, sob o ponto de vista reformado. Afinal, são assuntos 

pertinentes à realidade e o dia a dia dos jovens. 

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

 

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. 

 

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


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  19 e 23  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 missioná-

rio 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), 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 

18– Letícia Fernanda dos Santos 

 

19– Nilman Krebsky 

 

19– Cristiane Luiza Heringer 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

23– Nilman e Silvana Krebsky   

(Bodas de Carvalho) 38 anos 

 

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 Presbiteria-

no) 

 
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 Presbiteria-

no) 

_________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. VENDE-SE CASA: Localizada na  Rua. Das Violetas, nº 283, Jd So-

bradinho - Araras ( Ponto de  Referência: na mesma rua do posto de 

saúde do bairro) - Proprietários Edna, Edison e Edgard: (19) 99162-

7114 ou (19)  99130-1040.  
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

25/04 
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 

25/04 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

25/04 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

25/04 Presb. Plínio 

02/05 Pastor. Wipson 

09/05 Presb.  Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

25/04 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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