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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2085–  09 de maio 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

CONVERSÃO TARDIA 

 

“Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva” Gênesis 32.30 

 

Jacó é um dos homens mais emblemáticos da Bíblia. Neto de Abraão, filho de Isaque, pai das doze tribos de 

Israel. Embora tenha sido escolhido por Deus desde o ventre, e vivido na companhia de seus pais setenta e se-

te anos, Jacó só teve uma experiência de conversão aos noventa e sete anos de idade, no vau de Jaboque. En-

quanto viveu na casa dos pais, a vida de Jacó foi marcada por espertezas. Orientado por sua mãe, mentiu em 

nome de Deus para enganar o pai e trair o irmão. 

 

Jacó precisou sair de casa, deixando seus pais já idosos para trás, para não ser assassinado por seu irmão. Su-

plantador e enganador é o significado do nome Jacó e ele fazia jus a esse nome. Deus apareceu a Jacó em Be-

tel e fez-lhe promessas. Jacó ficou vinte anos em Padã-Arã, onde constituiu família e se enriqueceu. Porém, ao 

retornar à terra de seus pais, precisou enfrentar sua consciência e seu irmão. Jacó ficou só no vau de Jaboque 

e o próprio Deus lutou com ele até ao raiar do dia. 

 

O Senhor deixou-o aleijado para não o perder para sempre. Ali, em Peniel, Jacó viu Deus face a face e a sua 

vida foi salva. Ali ele recebeu um novo nome, Israel, e também uma nova vida. E você, já teve um encontro com 

Deus? Pode afirmar que sua vida já foi salva? Já recebeu um novo nome e uma nova vida? 

 

 

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! 

 

 

 A IPAraras parabeniza todas as mães –  mulheres valorosas que 

se dedicam ao amor sem igual. Que Deus as abençoe nessa tarefa de 

criar os filhos, juntos com os pais, no caminho do Senhor, abençoando, 

assim, o nosso mundo! 

SAF 

 

 

 

 

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

 

III– Catecismo Maior: 154. Quais são os meios exteriores pelos quais 

Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação?  

 

R. Os meios exteriores e ordinários, pelos quais Cristo comunica à 

sua Igreja os benefícios de sua mediação, são todas as suas orde-

nanças, especialmente a Palavra, os Sacramentos e a Oração; to-

das essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua sal-

vação.  

 

  Mt 28:19-20; At 2:42,46; I Tm 4:16; I Co 1:21; Ef 5:19,20;6:17,18.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

Rádio IPB 

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

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A MULHER SEGUNDO A BÍBLIA 

 Movimentos e ideias que lutam pelos direitos e protagonismo das 

mulheres estão em foco. Muitas questões são levantadas e debatidas, 

entre elas: o cristianismo oprime as mulheres? 

 Com notável naturalidade e sabedoria, Rebecca Jones lança um 

estimulante olhar sobre a Bíblia e a feminilidade em A mulher segundo a 

Bíblia. Ela examina o desenvolvimento de questões relativas as mulhe-

res na Escritura e depois considera suas implicações para a vida cristã 

atual. 

O que se descobre não é um lugar de reclusão, mas um caminho de sa-

tisfação para a liberdade e com propósito. 

 Em A mulher segundo a Bíblia, você encontrará o significado de 

ser uma mulher autêntica: acreditar e agir na verdade de que fomos se-

paradas para uma obra especial por Jesus Cristo nosso Criador e Salva-

dor, o qual nasceu de uma mulher. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-771-fevereiro-2019-34338)  

SUGESTÃO DE FILME 

 

O amor ao próximo é protagonista em Relatos do Mundo, disponível no 

Netflix 

 

“Ela precisa rir e sonhar. Precisa criar novas memórias”. No cená-

rio atual todos nós precisamos, não é mesmo? E em Relatos do Mundo 

essa é a missão de Tom Hanks. 

O filme que se passa cinco após o fim da Guerra Civil estaduni-

dense, mostra o Capitão Jefferson Kyle Kidd (Hanks), um viúvo e vetera-

no de três guerras a cumprir uma promessa de entregar a jovem Johan-

na (Helena Zengel), que foi sequestrada pelo povo indígena Kiowa e que 

não fala inglês, aos cuidados de seus tios, os únicos parentes que so-

breviveram ao ataque da tribo. 

A dupla viaja centenas de quilômetros e enfrentam graves perigos 

enquanto na busca do novo lar da jovem criança loira e de olhos hipnoti-

zantes. 

Uma história que nos relembra da simplicidade, graça e o poder 

de fazer o bem sem olhar a quem, sem desejar nada em troca. Algo que 

precisamos resgatar em 2021. 

#FicaDica: o filme conta com uma estética de faroeste e uma foto-

grafia belíssima, admire. 

(https://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-abril-2021-35343) 

 

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  10 e 14  de 

maio 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 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/radio


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), 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 

04– Elizandra Verissimo da Silva Beda 

 

05– Maria Luiza dos Santos Raxkid 

 

06– Eduardo de Freitas Bernardes 

 

06– Yana Dias Baraúna Silva 

 

08– Camila de Freitas Bernardes 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

13– Vinicius Silva Dourado 

 

15– Isabela Carolina Rossi 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

15– Marcos e Elizandra Beda    

(Bodas de Louça) 22 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 – (*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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Amarildo 
Adalto 
João 

16/05 
Adalto 
João 

Carlos 

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 Ari e Sônia 

16/05 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

16/05 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

16/05 Presb. Elizeu 

23/05 Presb. Plínio 

30/05 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

16/05 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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