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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2090–  13 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

JESUS É A VIDA 

“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14.6 

 

Jesus afirmou de forma categórica “Eu sou a vida”. Jesus é a essência da vida, a vida no seu real sentido, signi-

ficado e essência. Jesus não tem vida, Jesus é a vida. Jesus não é apenas a vida física, biológica, conforme a 

concebemos e conhecemos. Jesus é a vida na sua totalidade, tanto a vida física como a vida espiritual. Ele é a 

razão, a causa, o motor primeiro de toda forma de vida. A vida que temos e todas as formas de vida que conhe-

cemos vieram dele e por meio dele. 

 

Jesus é o criador de todas as coisas e sem ele nada do que existe existiria, logo, a vida existe porque Jesus, 

que é a vida, criou todas as formas de vida que conhecemos. Ele é a vida e somente nele encontramos a verda-

deira essência da vida. Nossa vida biológica, física e material somente é possível por causa da graça e da ação 

direta de Jesus, mas Jesus quer nos dar uma vida maior, mais ampla, mais significativa. 

 

Jesus é a vida eterna, a vida abundante, a vida que somente aqueles que estão na presença de Deus podem 

experimentar e desfrutar. Todas as formas de vida que existem na terra deixarão de existir, a morte ceifará todas 

as formas de vida, mas, aquele que tem Jesus, tem a vida eterna e a morte não terá nenhum poder sobre ela. 

Em Jesus temos a vida eterna, abundante e permanente. 

 

 

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. 

 

SAF 

 

 

 

 

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

 

III– Catecismo Maior: 159. Como a Palavra de Deus deve ser pregada 

por aqueles que para isto são chamados?  

 

R. Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da Palavra 

devem pregar a sã doutrina, diligentemente, em tempo e fora de 

tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabe-

doria, mas em demonstração do Espírito e de poder; fielmente, tor-

nando conhecido todo o conselho de Deus; sabiamente, adaptando

-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes; zelosamente, 

com amor fervoroso para com Deus e para com as almas de seu 

povo; sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando 

converter, edificar e salvar as almas.  

 

  Jr 23:28; Lc 12:42; Jo 7:18; At 18:25;20:27;26:16-18; I Tm 4:16; II 

Tm 2:10,15;4:2,5; I Co 2:4,17;3:2;4:1,2;9:19-22;14:9;II Co 

4:2;5:13,14;12:15,19; Cl 1:28; Ef 4:12; I Ts 2:4-7;3:12; Fp 1:15-17; 

Tt 2:1,7,8; Hb 5:12-14.  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

Rádio IPB 

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

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

O coração da cruz – James Montgomery 

Boyce e Philip Graham Ryken 

 

 

Basta um clique pela internet para encontrar milhares de frases famosas, 

mas nenhuma delas têm tanto significado quanto as de Jesus na cruz: 

“Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem”; “Deus meu, Deus 

meu, por que me desamparaste?”; “Não temais”;  

“Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra”; “Eis que estou con-

vosco todos os dias até à consumação do século”. As palavras e as 

obras de Jesus trazem uma mensagem para cada um de nós.   

Esperança. Vida Eterna. Amor sem fim. Os sinais da graça de Cristo pa-

ra nossa vida expressas em frases que revelam o poder divino que exis-

tem além das limitações da carne. 

Em O coração da cruz é possível meditar em devocionais que sondam 

as últimas palavras terrenas de Jesus e trazem revelações não apenas 

sobre o significado do Calvário, mas também do coração de Deus. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-799-junho-2021-rgb-web-1.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Aprendizados, emoção e choro com os três grandes de This Is Us 

Gabriela Cesario  

 

No ar desde 2016, This Is Us é uma daquelas séries que no co-

meço faz a gente torcer o nariz. O motivo? Ela está no hype e, não sei 

você, mas quando está todo mundo assistindo, eu fico com o pé atrás 

por achar que será clichê demais. 

Com o início da quarentena em 2020 e o boom dos serviços de 

streaming, minha lista de filmes e séries foi zerada. 

E, depois de muito zapear pelo catálogo da Amazon Prime, resolvi dar a 

chance para a história da família Pearson. 

A história que começa em 1979, no dia do nascimento de Jack, 

Kate e Randall me conquistou em menos de cinco minutos. Persona-

gens bem construídos e nada clichês, daqueles com que você logo se 

identifica, sabe? Seja pelas inseguranças, pelos sonhos ou pelo roman-

ce de Jack e Rebecca, This is Us conquista por ser real. O escapismo 

não existe nessa produção que, na temporada atual, já está mostrando 

os efeitos da pandemia nas relações familiares e políticas que envolvem 

a série. 

Os episódios se desenrolam de uma forma em que presente, pas-

sado e futuro se cruzam e nos impactam com momentos de amor, dor e 

insights sobre as coisas que realmente importam na vida, assim como o 

poder do legado de uma família para o mundo ao seu redor. 

A construção das cenas, os figurinos e o elenco são maravilhosa-

mente bem selecionados, mas a trilha sonora é um show à parte. A arte 

(e o futebol) é o carro-chefe da história dos Pearson, pelo menos na mi-

nha opinião. É por meio dela que vemos a fragilidade dos personagens. 

As cenas e episódios precisam ser filtrados à luz da Palavra, mas a ma-

neira como a produção utiliza a música (principalmente o jazz), os movi-

mentos artísticos, a dança e até mesmo da literatura para abordar temas 

como adoção, luto, guerra, ansiedade, distúrbios alimentares e racismo 

é, sem sombra de dúvidas, o que eu mais gosto da série. 

Minha dica é aproveitar que as quatro primeiras temporadas es-

tão disponíveis no Prime, para maratonar com aqueles que fazem os 

seus dias mais felizes. Ah! Não se esqueçam de uma caixinha de lenço, 

afinal, a série me desmontou (uma coisa bem difícil de se fazer, confes-

so!). 

 Bom divertimento. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-799-junho-2021-rgb-web-1.pdf) 

 

 

 

 

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


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  14 e 18  de 

junho 2021. 

 

SAF 

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

mentos e lacres de latinha. 

 

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); 

Eveli Chagas (depressão). 

 

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. 

 

 

RESPOSTA DE ORAÇÃO 

  Ivone Santos ( Agradece pelas orações.) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

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 DA SEMANA 

15– Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

 

 

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. 

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 
Edgard 

Amarildo 
Adalto 

20/06 
Amarildo 
Adalto 
João 

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 Fernando e Eliana 

20/06 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

20/06 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

20/06 Presb. Plínio 

27/06 Presb. Nilman 

04/07 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

20/06 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) 
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