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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2086–  16 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

A providência divina 

 

 

“...não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido... porque... Deus me envi-

ou adiante de vós” Gênesis 45.5 

 

 

José é o filho primogênito de Jacó e Raquel. Quando José nasceu, Jacó passou a ter um amor diferenciado por 

ele. Deu-lhe uma túnica colorida de mangas compridas. Aquela veste era mais do que uma indumentária, era 

um emblema da preferência de Jacó. O gesto de Jacó criou rivalidade entre seus filhos e jogou os demais con-

tra José. O menino era malvisto pelos irmãos. José era ainda muito jovem quando começou a ter sonhos, e so-

nhos audaciosos. Nos sonhos ele era levantado como líder e até seu pai e seus irmãos se prostrariam diante 

dele. 

 

 

É claro que isso só fez agravar o relacionamento entre ele e seus irmãos. Numa ocasião oportuna, os irmãos de 

José o venderam como escravo para o Egito. Passaram-se vinte e dois anos. A fome apertava na terra de Ca-

naã. Jacó envia seus filhos ao Egito para comprar trigo. Nesse tempo, José já se havia tornado o governador do 

Egito. Depois de provar a seus irmãos, na segunda viagem destes à terra dos Faraós, José deu-se a conhecer a 

eles. 

 

 

Mostrou-lhes que Deus transformara o mal em bem. José levou toda a sua família para o Egito, para cumprir o 

que havia sido predeterminado por Deus. As falhas humanas não anulam a providência divina. Mesmo quando 

falhamos como família, a mão invisível da providência continua trabalhando em nosso favor. 

 

 

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! 

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAIS 

 Os irmãos que desejarem participar, PRESENCIALMENTE, das 

reuniões da nossa igreja: 

 

*Escola Bíblica dominical (aos domingos – 09:00h) 

*Culto dominical (aos domingos - 19:00h) 

 Aguardamos suas inscrições pelos telefones de contato da secre-

taria da igreja: (3351-1403) ou (3544-4382). Ela é necessária e importan-

te para a logística da igreja. 

 Limitação de ocupação: 30% do espaço físico (correspondendo a 

46 pessoas no Templo - A quantidade de lugares será limitada para que 

o distanciamento seja respeitado. 

 Estamos atendendo aos protocolos sanitários para impedir que 

ocorra contaminação pela COVID-19 recebidos das autoridades de saú-

de. 

 Tais medidas são fiscalizadas pela prefeitura de Araras. 

 

SAF 

 

 

 

 

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

 

PROJETO ANA 

 Dia 18/05 (Segunda-feira) às 19:30hs. 

 Estamos unidas para orar por nossos filhos, esperamos vocês. “A 

melhor maneira de influenciar os nossos filhos é orando por eles. Deve-

mos não apenas falar de Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, 

falar dos nossos filhos para Deus. É tempo de você se colocar na brecha 

em favor de seus filhos! ” (Hernandes Dias Lopes). 

Obs:    ”Pelo aplicativo Google Meet”. 

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no 

uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros 

para reunião administrativa no dia 29/05 (sábado) às 14h na igreja.  

 

 

III– Catecismo Maior: 155. Como a Palavra se torna eficaz para a sal-

vação?  

 

R. O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da 

Palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pe-

cadores; para lhes tirar toda confiança em si mesmos e os atrair a 

Cristo; para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vonta-

de; para os fortalecer contra as tentações e corrupções; para os 

edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e 

conforto mediante a fé para a salvação.  

 

  Jr 23:28,29;Sl 19:11. Leia-se Atos 8:27-38. At 

2:37,41;17:11,12;20:32;26:18; Mt 4:7,10; Rm 6:17;10:14,17;16:25; I 

Co 3:4-11;Sl 19:11;II Co 3:4-11,18;10:4,5;Cl 1:27,28;Ef 

4:11,12;6:16,17;II Tm 3:15-17;I Ts 3:2,13; Hb 4:12.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

Rádio IPB 

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

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A redescoberta da santidade  

J.I. Packer (2018) 

 

 Os crentes são chamados por Deus de volta à santidade. Mas 

para que possam retornar a uma vida santa próxima ao Pai, é preciso 

que conheçam a santidade. Em seu A redescoberta da santidade, J.I. 

Packer apresenta o caminho de volta para a santidade, apontando seu 

significado e também para a verdadeira liberdade e alegria, agora e no 

futuro. 

 O caminho da santidade não é fácil, mas através da fé os cristãos 

responderão ao mais elevado chamado de Deus: “Sede santos, porque 

eu sou santo”. 

  Além disso, mudarão o cenário atual onde muito escutam ser-

mões e leem livros sobre santidade, mas não colocam em prática o que 

aprenderam e não mudam comportamentos. Dessa maneira a obra de 

Packer incentiva não apenas o abastecimento de conhecimentos, mas 

mudanças de hábitos para uma vida próxima a Deus.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-34657)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

Mais que Vencedores 

(2019) 

 

 Dos criadores de Quarto de Guerra, Corajosos e À Prova de Fo-

go, o longa Mais que Vencedores se mostra impactante e com uma men-

sagem poderosa do evangelho. 

 No decorrer do filme conhecemos John Harrison, um técnico de 

basquete que vê sua vida mudar do dia para a noite quando os sonhos 

do campeonato estadual de sua equipe são frustrados com notícias ines-

peradas: o fechamento da maior fábrica na cidade leva centenas de fa-

mílias a se mudarem em busca de uma vida melhor. 

 Então, John precisa encarar as dificuldades enfrentadas por sua 

família e seu time. Ele é convocado pela diretoria da escola para compor 

e treinar a equipe de corrida. Nesse novo desafio, o treinador acaba se 

unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior prova do ano, le-

vando-o a questionar o seu valor, redescobrir Cristo e transformar a vida 

da jovem corredora. 

 Lembre-se de assistir o filme a partir da nossa ótica cristã bíblica, 

busque reter o máximo possível de bons aprendizados e deixar-se im-

pactar pela mensagem. Aproveite a história! 

(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-

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/bp778-setembro-2019-34657
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129


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  17 e 21  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 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), 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 

13– Vinicius Silva Dourado 

 

15– Isabela Carolina Rossi 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

17– Juliana Kloss Carmello 

 

19– Marcos Henrique Denzin 

 

20– Dalva Gaino Moura 

 

20– Ilze Maria M. dos Santos 

 

20– José Dilson Vieira de Araújo Júnior 

 

22– Ronaldo Antônio dos Santos 

 

 

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 19h – 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.  

 

3. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR:  Assessoria contábil e fiscal; 

atendimento a pessoa física, jurídica, autô   nomo e profissional liberal. 

4. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

 

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 

Adalto 

João 
Carlos 

23/05 
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 

23/05 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

23/05 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

23/05 Presb. Plínio 

30/05 Presb. Nilman 

06/06 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

23/05 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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