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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2083– 25 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

AGIR PARA SENTIR 

 

“Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem” Mateus 5.44 

 

 

 

A oração que Jesus tem em mente aqui não é a do pai-nosso na parte “livra-nos do mal”, mas a que deseja o 

bem dos inimigos. Foi a que ele fez quando estava na cruz: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fa-

zendo....” A oração é um passo além no compromisso de amar, porque significa que está começando o proces-

so de desejar que algo de bom aconteça a eles. Você pode fazer coisas boas para o seu inimigo sem nenhum 

desejo de que as coisas vão bem com ele. 

 

 

Jesus nos chama não só para fazer coisas boas para o inimigo; nos chama para querer o melhor e expressar 

desejos em orações quando ele não está por perto. Deus pode mudar o coração das pessoas, inclusive de 

quem quer o seu mal. Mas a parte mais prática é que orar por quem não gosta de você pode mudar o que você 

sente e como se relaciona com ele (a). 

 

 

Amar como Jesus muda sentimentos. As palavras de Jesus vão contra as noções modernas de amor. Interes-

sante Jesus trabalhar o amor pelos inimigos sob a ótica do agir, não do sentir. As pessoas acham que sentimen-

tos determinam o que fazemos e que é hipocrisia agirem de forma amorosa, se não se sentem assim. Ações 

moldam os sentimentos. Então, se não sente amor por alguém, não deixe que isso o impeça de ser bondoso. 

Orar muda as forças que inclinam nosso coração. 

 

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! 

 

SAF 

 

 

 

 

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

 

III– Catecismo Maior: 152. O que cada pecado merece da parte de 

Deus?  

 

R. Todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade e 

santidade de Deus, e contra a sua justa lei, merece a sua ira e mal-

dição, nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pe-

lo sangue de Cristo.  

 

  Lv 11:45. Leia-se Dt 28:15-68. Dt 32:6; Pv 13:21; Ml 1:14; Hc 1:13; 

Mt 25:41; Rm 6:21,23; Tg 2:10,11; I Pe 1:15,1618,19; I Jo 1:7;3:4; 

Rm 7:12; Gl 3:10; Ef 5:6; Hb 9:22.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

Rádio IPB 

Ouça a rádio IPB: https://www.ipb.org.br/radio 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

    Oráculos de Deus 

T.H.L. Parker 

 

 O livro de T.H.L Parker apresenta a pregação do reformador João 

Calvino, que afirmava: “Aqueles que ensinam devem alegar com toda a 

verdade que é Jesus Cristo quem fala pela boca deles”. 

 Nesta obra é possível entender um pouco de onde vem a grande 

força da pregação – tarefa principal no ministério – de João Calvino, es-

sa que era serva da Palavra eterna que Deus uma vez “pronunciou” e da 

qual foram testemunhas as palavras dos profetas e dos apóstolos. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-754-setembro-2017-32702) 

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

Abrigo no Temporal – Paul David Tripp 

E-book (Amazon) 

 

 Um salmo pode realmente mudar a sua vida? Pode, se você se 

aprofundar o bastante em seu estudo. Entre os eBooks indicados duran-

te a 1º Conferência Cultura Cristã Online, Abrigo no Temporal apresenta 

meditações sobre Deus que geram mudanças e um novo olhar sobre a 

dor e sofrer a partir do salmo 27. 

 Paul David Tripp convida os leitores a reflexões que têm como 

objetivo preencher seus corações com uma esperança paciente que se 

torne cada vez mais forte com o passar dos dias manchados pelo sofri-

mento, como esses atuais de isolamento social e pandemia mundial. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129)  

 

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  26 e 30  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-
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 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/radio
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129


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), 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 

18– Letícia Fernanda dos Santos 

 

19– Nilman Krebsky 

 

19– Cristiane Luiza Heringer 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

25– Cléria Alves dos Santos Rodrigues 

 

26– Esdras Nunes Mafra 

 

30– Maria Aparecida Parangaba Sales 

 

30– Fabiano Lacerda Mafra 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

27– Fernando  e Maria  Ap. Sales  

(Bodas de Cedro)   36 anos 

 

28– Cléria e Antônio Pelegrino  

(Bodas de Nácar)  31 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 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

02/05 
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 

02/05 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

02/05 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

02/05 Pastor. Wipson 

09/05 Presb. Nilman 

16/05 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

02/05 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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