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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2088–  30 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

PAIS QUE INVESTEM NOS FILHOS 

“... mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor” Efésios 6.4 

 

 

Depois de dar uma ordem negativa aos pais, agora, Paulo dá quatro ordens positivas. A primeira é criar os fi-

lhos. A palavra criar significa nutrir física, emocional e espiritualmente. Os filhos precisam mais do que de teto e 

de comida; precisam de proteção e de cuidado. A segunda ordem é criar na disciplina. A palavra disciplina traz a 

ideia de estabelecer limites. Os filhos precisam saber que a quebra de princípios implica sofrer consequências. 

Filhos criados sem parâmetros ficam confusos e perdidos, tornam-se irresponsáveis e inconsequentes. 

 

 

A terceira ordem é criar os filhos através de exortação verbal. A palavra admoestação traz a ideia do confronto 

das palavras. Os pais precisam educar os filhos corrigindo-os em seus erros e encorajando-os em seus acertos. 

Esse confronto verbal é absolutamente necessário para o desenvolvimento da maturidade espiritual dos filhos. 

 

 

A última ordem é criar os filhos para o Senhor. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos fi-

lhos. Não criamos nossos filhos apenas para a vida, mas para o Senhor. Devemos dar aos nossos filhos não 

apenas o melhor desta terra, mas, sobretudo, as riquezas do céu. Nossos filhos precisam estar debaixo da auto-

ridade do Senhor. Só assim cumpriremos nossa missão como pais. 

 

 

 

 

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! 

 

SANTA CEIA 

No próximo domingo dia 06/06/2021, estaremos celebrando a Ceia 

do Senhor. Você, membro comungante, não falte! Relembremos a morte 

e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, par-

tilhamos do pão e do vinho. 

 

 

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. 

 

III– Catecismo Maior: 157. Como a Palavra de Deus deve ser lida?  

 R. As Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respei-

to; com firme persuasão de serem elas a própria Palavra de Deus e de 

que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las; com desejo de conhe-

cer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada; com diligência e 

atenção ao seu conteúdo e propósito; com meditação, aplicação, abne-

gação e oração.  

 

  Dt 11:13,14; Sl 1:2;119:18,97; II Cr 34:21; Ne 8:5; Is 66:2; Pv 3:5; 

Mt 13:23; Mc 4:20; Lc 22:44-48;24:45; At 2:38,39;8:30,34;17:11; I 

Ts 2:13; II Pe 1:16-21;2:2; Gl 1:15,16;Tg 1:21,22.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

Rádio IPB 

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

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Contornos da Filosofia Cristã – L. Kalsbeek 

 

Já ouviu falar sobre Filosofia da Ideia Cosmonômica? É um siste-

ma imponente que exige o respeito de todos aqueles que o conhecem e 

que tem como principal fundador Herman Dooyeweerd.  

Contornos da Filosofia Cristã é um livro para o desenvolvimento 

de uma filosofia cristã biblicamente orientada às necessidades e aos da-

dos das ciências, mas também aos temas da cultura atual. Nele, L. 

Kalsbeek ajuda aqueles que desejam conduzir sua vida responsavel-

mente e que reconhecem de forma consciente o mundo confuso e espiri-

tualmente dividido em que vivemos. O resultado? Uma dose de percep-

ção filosófica que contribui para o aprofundamento dessa consciência. 

Um livro ideal para aqueles que de maneira enganosa acreditam 

que estão livres de qualquer influência filosófica. Nele é possível com-

preender como todos os nossos pensamentos partem de pressuposi-

ções, de certas convicções básicas, e estão amarrados a todo o tipo de 

concepções, mesmo sem notarmos. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-798-maio-2021-web-rgb.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Falcão e o Soldado Invernal     (2021) 

 

Acompanhar os filmes, séries e HQs da Marvel é algo que faz 

parte da minha rotina e da minha família. 

Na época em que não imperava o “novo normal” e os lançamentos dos 

filmes de heróis eram tão aguardados, víamos todos e uniformizados 

com as camisas, baldes de pipocas e refris dos Vingadores. 

O meu favorito? Capitão América.  

A liderança, o valor pela amizade e o senso de justiça do primeiro vinga-

dor sempre me chamaram atenção.  

E por serem parte do núcleo e da história do Steve Rogers, o lançamen-

to da série Falcão e o Soldado Invernal me deixou animada. 

A série se passa após os acontecimentos de Vingadores: Ultima-

to, quando Rogers presenteia Sam Wilson (o Falcão) com o seu escudo. 

O que todos esperavam? Ver Sam usando o uniforme do Capitão Améri-

ca. Mas não foi bem isso que aconteceu... o veterano de guerra abriu 

mão do presente e das responsabilidades que o acompanhavam.  

O resultado? Um herói consolidado e pronto para trilhar sua própria his-

tória. 

O Soldado Invernal (ou Bucky Barnes) também tem seu protago-

nismo na série. No desenrolar dos episódios podemos ver um Bucky 

buscando a redenção por seus erros do passado. Mas, claro, há perso-

nagens secundários e acontecimentos que atrasam esse processo. 

Os personagens centrais e que levam o nome da série lidam com 

questões atuais (mas ambientadas no universo Marvel) e chamam nossa 

atenção para temas como a crise dos refugiados, a ganância por poder e 

aceitação e, principalmente, o racismo. 

Disponível no Disney+, a série entrega o entretenimento de quali-

dade que todas as produções dos estúdios Marvel prometem. Fora que, 

como sempre, trabalha o enredo e os dilemas dos personagens de uma 

forma natural e que cria simpatia com quem assiste. Minha dica? Fazer 

pipoca e maratonar os episódios. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-798-maio-2021-web-rgb.pdf) 

 

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. 

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


 Os  itens de doações serão recebidos entre os dias  31 e 04  de 

junho 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); 

Ivone Santos (Cirurgia dos olhos), Luíza Melo (recuperação cirurgia). 

 

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 

23– Izaías Ferreira dos Reis 

 

23– Eliana Rita Ósis Recchia 

 

26– Ivone Ap. Tonetto Beraldo 

 

26– Lara Purcino 

 

26– Antônio Acácio Bernardo 

 

28– Rozilda da Silva Mathias 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

30– Fernando  Gonçalves Sales 

 

01– Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

02– Jonas Castilho Magalhães 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

02– Joseane e Leandro Purcino   

(Bodas de Cristal) 15 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 19h – separe este momento para seu 

culto individual ou doméstico com o apoio da mídia digital pro-

duzida pelos líderes da nossa igreja.  

Prelúdio: Instrumental 

Leitura:  

Oração 

Leitura 

Oração confissão 

Hino 

Equipe de Cânticos – dízimos/ofertas/oração diaconal 

Edificação 

Benção apostólica 

Tríplice amém. 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al 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. 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 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

06/06 
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 

06/06 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

06/06 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

06/06 Pastor. Wipson 

13/06 Presb. Elizeu 

20/06 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

06/06 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) 

 
ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
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