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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2089–  06 de junho 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

INVESTINDO NAS FUTURAS GERAÇÕES 

“....e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse 

[...]” Salmos 78.5-7 

 

Antes de entrar na Terra Prometida, Moisés deu instruções aos pais para transmitirem a seus filhos. Esse com-

promisso foi reafirmado reiteradas vezes. Agora, neste salmo de Asafe, esta mesma recomendação é enfatiza-

da. Esquecer-se dessa ordenança é pôr em risco as futuras gerações. O rei Ezequias, embora piedoso, fracas-

sou nesse quesito. 

 

Deus o ordenou a colocar em ordem a sua casa. O rei orou, chorou e pediu a Deus misericórdia. Deus ouviu a 

sua oração, viu suas lágrimas, o curou de sua enfermidade e o livrou do cerco da Assíria. O rei, porém, ensober-

beceu-se e não atribuiu a Deus a glória pela sua cura e pelo seu livramento. O juízo de Deus veio sobre sua fa-

mília e seu reino. Por intermédio do profeta Isaías, Deus lhe avisou que a Babilônia tomaria Jerusalém, levaria 

seus filhos como escravos e faria deles eunucos. 

 

O rei respondeu: “Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: Haverá paz e segurança em meus 

dias”. Ezequias está dizendo, tacitamente, que depois de sua morte ele não se importava com o que viesse a 

acontecer às futuras gerações. Um dos resultados dessa atitude insensata de Ezequias foi que seu filho, Ma-

nassés, foi o pior rei de Judá. Precisamos investir nas futuras gerações para que elas ponham em Deus a sua 

confiança! 

 

 

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! 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 Hoje pela manhã, a Igreja Presbiteriana de Araras se reunirá em 

Assembleia Geral Ordinária. Todos os membros comungantes devem 

participar. Não esqueça de assinar a folha de presença! 

 

Pautas:  

1.Ouvir sobre a prestação de contas do ano 2020. 

2.Tomar conhecimento do orçamento para o ano 2021.  

 

SANTA CEIA 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Vo-

cê, membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurrei-

ção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos 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. 

 

SAF 

 

 

 

 

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

 

III– Catecismo Maior: 158. Por quem a Palavra de Deus deve ser pre-

gada?  

 

R.  A Palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm 

dons suficientes, e são devidamente aprovados e chamados para o mi-

nistério.  

 Ml 2:7; Rm 10:15; I Co 12:28,29;  I Tm 3:2,6;4:14; II Tm 2:2.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

Rádio IPB 

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

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A vida futura segundo a Bíblia 

William Hendriksen 

 

 A vida futura segundo a Bíblia é um livro de apoio para pequenos 

grupos e de devocional individual com perguntas para reflexão e discus-

são. Nele, William Hendriksen traz uma mensagem sobre o futuro que 

fortalece o presente, apresentando como as Escrituras aborda o futuro e 

como podemos colocar esses ensinamentos em prática. 

 O cristão é grato pelo passado, tranquilo no presente e confiante 

quanto ao futuro, e em A vida futura segundo a Bíblia aprendemos como 

ter um coração grato pela vida e bênção a ser herdada, William Hen-

driksen iniciou a série de Comentários do Novo Testamento, completada 

por Simon Kistemak e publicada pela Cultura Cristã. Escreveu também 

Mais que Vencedores, dessa editora. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Ad Astra – Rumo as Estrelas 

(2019) 

 

 Em Ad Astra – Rumo as Estrelas, Brad Pitt é um astronauta expe-

riente e com todos os diferenciais que a profissão exige. 

Ambientado em um tempo futuro, o filme de ficção científica explora a 

viagem do personagem de Pitt em uma jornada ao limite do sistema so-

lar em busca de seu pai, um renomado astronauta desaparecido há 15 

anos. 

 No decorrer do longa e durante as trocas de diálogos podemos 

ver como uma vida sem esperança da eternidade é vazia e tira a beleza 

de tudo ao nosso redor, além de acompanhar o processo de cura e per-

dão entre pai e filho. 

 Com belas imagens e excelente direção, Ad Astra traz cenas de 

mistério, tensão, ação, tristeza e surpresas ao telespectador, gerando 

incômodo e impacto. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903)  

 

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  07 e 11  de 

junho 2021. 

 

SAF 

A SAF  está arrecadando junto à igreja: Cartelas vazia de medica-

mentos e lacres de latinhas. 

 

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-

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/bp777-agosto-2019-34641
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903


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 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 

30– Fernando  Gonçalves Sales 

 

01– Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

02– Jonas Castilho Magalhães 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

06– Maria Elisa Mussareli Bissolli 

 

07– Sandra Cristina Gomes Mariano 

 

08– Enzo Taveira Alves 

 

08– Tainá Daniela dos Santos Vieira 

 

10– Rafael de Oliveira Raxkid 

 

11– José Roberto Estevam Júnior 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

07– Sônia e Benedito Alonso 

(Bodas de Alabastro) 46 anos 

 

12– Edmilson e Maria Elisa Bissolli   

(Bodas de Aço) 11 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.  

 

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

atendimento a pessoa física, jurídica, autônomo 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 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

13/06 
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 

13/06 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

13/06 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/06 Presb. Elizeu 

20/06 Presb. Plínio 

27/06 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

13/06 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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