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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2091–  20 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 ETERNO 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” 

 João 1.1 

 

 

 

 

Jesus disse aos escribas e fariseus que o questionavam quanto à sua idade: “Respondeu-lhes Jesus: Em ver-

dade, em verdade vos digo: antes que Abraão existisse, Eu Sou.” (João 8.58) A expressão que Jesus usa aqui 

no original é a mesma que Deus usou quando enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no 

Egito: “Eu Sou”. Jesus é, ele não foi e ele não será, ele é. 

 

 

 

Quando todas as coisas foram criadas Jesus já existia. Jesus preexiste à obra da criação, pois, a própria cria-

ção é obra de Jesus. Jesus é eterno. A teoria que ensina a eternidade da matéria é um grande equívoco; a ma-

téria foi criada. A doutrina que ensina que Jesus foi a primeira criação de Deus e que ele não é coigual, coeterno 

e consubstancial com o Pai está em total desacordo com os ensinos das Escrituras. 

 

 

 

A grande verdade absoluta e incontestável é que Jesus é eterno. A eternidade é um dos seus atributos incomu-

nicáveis. Jesus é o criador de todas as coisas. Ele não foi criado; é o criador de todas as coisas. Ele não teve 

origem, ele é a origem de todas as coisas. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Criou tudo do nada segundo 

o seu soberano poder. Por amor, o Eterno se fez temporal, se fez carne. Ele se fez temporal para que pudesse 

nos livrar do sofrimento eterno. 

 

 

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! 

 

PROJETO ANA 

 Dia 22/06 (terça-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar por 

nossos filhos. Esperamos vocês. “A melhor maneira de influenciar os nos-

sos filhos é orando por eles. Devemos 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).  

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAL 

 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: 40% do espaço físico (correspondendo a 

61 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: 160. Que se exige dos que ouvem a Palavra pre-

gada?  

 

R. Exige-se dos que ouvem a Palavra pregada que atendam a ela 

com diligência, preparação e oração; que comparem com as Escri-

turas aquilo que ouvem; que recebam a verdade com fé, amor, 

mansidão e prontidão de espírito, como a Palavra de Deus; que 

meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros; que 

a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em 

suas vidas.  

 

  Dt 6:6,7;Sl 84:1,2,4;119:11,18; Lc 8:18; I Pe 2:1,2; Ef 6:17,18; At 

17:11; Hb 2:1;4:12; Tg 1:21.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

Rádio IPB 

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

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Você consegue mudar  - Tim Chester  (2017) 

 

Um livro que vai à raiz do padrão pecaminoso do comportamento, 
assim é Você consegue mudar. 

Segundo Paul Tripp, “ele [Tim Chester] usa habilmente os mais 
profundos sentidos da teologia da Palavra como uma lente para ajudar 
você a compreender a si mesmo e entender o caminho da mudança e, 
desse modo, contribui para que você experimente o que achava que já 
sabia”. 

 O melhor? Esse processo conta com a “ajuda” de seções para 
reflexões pessoais e um projeto de mudanças criadas cuidadosamente 
para você experimentar o poder transformador de Deus. 

Chester aborda o desenvolvimento do cristão de uma que não é 
contemplativa e nem moralista. Vale a leitura. 
(https://ipb.org.br/uploads/bp-799-junho-2021-rgb-web-1.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O Preço da Verdade 

Envolvente, dramático e impactante. Esse é O Preço da Verdade 

– Dark Waters, estrelado por Mark Ruffalo. 

Baseado em fatos reais, o filme revela um segredo sombrio descoberto 

por um advogado norte-americano que conecta um número crescente de 

mortes inexplicáveis a uma das maiores empresas do mundo. No decor-

rer do filme, além da busca pela verdade, o vemos arriscando seu futuro, 

família e própria vida em busca de um bem maior. 

Apesar de todas as bombásticas revelações feita no longa 

(disponível no Amazon Prime Vídeo, fica a dica!), o que chama atenção 

é o comovente senso de justiça do personagem principal. Ao se deparar 

com uma realidade que coloca vidas de inúmeras pessoas em risco, Rob 

Bilott se sente motivado a ajudá-los, mesmo que isso leve anos. Sim, o 

caso demorou muito tempo para ser concluído e mesmo assim, Rob 

nunca desistiu. 

Assistir o filme é um convite para olharmos ao nosso redor, avali-

armos os efeitos da corrupção do pecado no mundo e desejarmos a mu-

dança, que vem apenas de Cristo. É um convite para nos levantarmos e 

fazermos a diferença em mínimos detalhes, impactar vidas que não têm 

voz. Um chamado para cumprirmos o “Ide”. 

Permita-se ser impactado pelo filme com ar de documentário e 

busque fazer a diferença seja no seu meio profissional e social. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp791-outubro2020-

35295) 

 

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  21 e 25  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 missionário 

da IPB. Será uma oferta natalina para os missionários e famílias. 

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


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. 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

15– Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

20– Maria Edna Motta Simeão 

 

20– Rute Dias Baraúna 

 

26– João Eduardo Paschoalini Tavares 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

24– Sidnei e Rozilda Mathias    

(Bodas de Cristal)  15 anos 

26– Ubiratan e Cleusa Smith    

(Bodas de Ouro) 50 anos 

26– Renan e Ivone Santos    

(Bodas de Esmeralda) 40 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 
Amarildo 
Adalto 
Carlos 

27/06 
Adalto 
Carlos 
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 Ari e Sônia 

27/06 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

27/06 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

27/06 Presb. Nilman 

04/07 Pastor. Wipson 

11/07 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

27/06 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 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


