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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2092–  27 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

UMA SINFONIA DE GEMIDOS 

            Um gemido é uma expressa tão intensa de desejo ou sofrimento que as palavras não são suficientes pa-

ra expressá-la. O gemido é inexprimível. Não pode ser articulado em palavras. O apóstolo Paulo, em sua carta 

aos Romanos, fala sobre uma sinfonia de gemidos, destacando que os gemidos estão presentes na natureza, 

na igreja e na divindade. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, os gemidos da criação (Rm 8.19-22). A natureza está gemendo e se contorcendo de 

dores e angústia por causa da vaidade e corrupção a que foi sujeita pelo pecado. O pecado entrou no mundo e 

contaminou toda a criação. O mundo está sob o efeito e a condenação do pecado. Os gemidos da natureza, po-

rém, não são gemidos de desespero, mas de esperança. A natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, 

quando Deus, então, trará à luz novos céus e nova terra. Toda a criação será resgatada do seu cativeiro. As 

marcas do pecado serão apagadas. Os desajustes da natureza serão corrigidos. Não haverá mais qualquer si-

nal ou presença do pecado em todo o vasto universo. A glória de Deus se estenderá a todos os recantos deste 

vasto e insondável universo. 

 

            Em segundo lugar, os gemidos da igreja (Rm8.23). Os filhos de Deus, que têm as primícias do Espírito 

também gemem. Seus gemidos são por causa do pecado e na expectativa da glória. Gememos não porque es-

tamos privados de esperança, mas gememos, como que aguardando, na ponta dos pés, a gloriosa volta do Se-

nhor Jesus, quando seremos libertos da presença do pecado e receberemos um corpo de glória, semelhante ao 

corpo da glória do Senhor. Enquanto aqui caminharmos, suportaremos angústia e dor. Embora, os crentes já 

tenham sido libertos da condenação do pecado na justificação e estamos sendo libertados do poder do pecado 

na santificação, só seremos libertos da presença do pecado na glorificação. Nossa jornada, aqui, é timbrada de 

sofrimento atroz. Não pisamos tapetes aveludados nem vivemos num jardim engrinaldado de flores. Aqui cami-

nhamos por desertos tórridos, cruzamos vales sombrios, atravessamos pântanos perigosos e navegamos por 

mares revoltos. Porém, quando Jesus voltar, em majestade e glória, ele mesmo enxugará dos nossos olhos to-

da a lágrima. Não haverá mais pranto nem dor. O luto nunca mais deixará marcas sofridas em nossa vida, pois 

a morte não mais existirá. Receberemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. 

E estaremos com Cristo pelos séculos sem fim. Contemplares a sua face e reinaremos com ele. 

 

            Em terceiro lugar, os gemidos do Espírito Santo (Rm 8.26). O apóstolo Paulo conclui a sinfonia dos ge-

midos, afirmando que o Espírito Santo não apenas nos assiste em nossa fraqueza, mas também intercede por 

nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se Jesus é o nosso intercessor legal, que intercede por nós, à 

destra da Majestade, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Se Jesus interce-

de por nós no céu, o Espírito Santo intercede por nós na terra. Se Jesus intercede por nós no trono de sua gra-

ça, o Espírito Santo intercede por nós em nós e isso, com gemidos inexprimíveis. A intercessão do Espírito é 

intensa, agônica e eficaz. Ele que conhece todas as línguas, idiomas e dialetos de todos os povos, de todos os 

tempos, de todos os lugares; ele que conhece a língua dos anjos e dos homens, quando está intercedendo por 

nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, não encontra sequer uma língua no céu nem na terra. Então, geme 

com gemidos inexprimíveis. Oh, profundidade de compaixão! Oh, amor sem igual! Oh, misericórdia indizível! 

 

            Hoje, a natureza, a igreja e o Espírito Santo gemem, mas em breve, essa sinfonia de gemidos transfor-

mar-se-á em cânticos de júbilo, em alegria indizível e cheia de glória e as dores e gemidos terão ficado para 

trás, pois no paraíso, para onde vamos, a dor nunca mais latejará em nosso peito, as lágrimas nunca mais rola-

rão em nossa face e o sofrimento nunca mais terá acesso ao nosso lar eterno! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopeshttps://lpc.org.br/uma-sinfonia-de-gemidos/ 



 

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 04/07/2021, 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 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: 161. Como os sacramentos se tornam meios efi-

cazes da salvação?  

 

R. Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação, não porque 

tenham qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade 

ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação 

do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu.  

 

  At 8:13,23; I Co 3:7;6:11; I Pe 3:21.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A celebração do matrimônio   -   Edith Rachel Schaeffer (2018) 

 

Um relato pessoal de dois seres humanos imperfeitos que, juntos, 

criaram um casamento. Esse é o enredo de A celebração do matrimônio, 

livro de Edith Rachel Merrit Schaeffer sobre o seu relacionamento de 

mais de cinquenta anos com Francis Schaeffer. 

O livro inspirador é uma forma que a autora identificou para enco-

rajar aqueles que já encontraram a pessoa com quem desejam passar o 

resto da vida, vai se casar, é recém-casado ou é casado e quer renovar 

a sua perspectiva do matrimônio. 

“Gastar tanto tempo contemplando os erros do outro não deixa 

tempo para o amor.” Edith reforça bem esse ponto, assim como a neces-

sidade de encontrar motivos para expressar os sentimentos. Uma leitura 

essencial para o mês dos apaixonados. 

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

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Anne 

(2017) 

 

 Anne with na E (ou Anne) é uma série canadense baseada no 

livro de Anne de Green Gables (1908), de Lucy Maud Montgomery e 

adaptada pela escritora e produtora vencedora do Emmy, Moira Walley-

Beckett. 

 Disponível mundialmente no Netflix, Anne é uma série doce e fa-

miliar que conta a história de Anne Shirley, uma garotinha que é adotada 

por engano por um casal de irmãos que, na verdade, queria um garoto 

para ajudar nas atividades da fazenda. Sem coragem para desfazer a 

troca, os dois acabam recebendo uma garota cheia de imaginação e à 

frente de seu tempo. 

 Anne é sobre superação: superar obstáculos, medos e problemas 

por mais ruins que sejam, pois tudo acontece por um propósito maior. 

Isso é o que revela a trama da personagem principal que já sofreu abuso 

psicológico e castigos físicos, mas que ainda vê a beleza e a esperança 

no mundo. 

http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-770-janeiro-2019-34118 

 

 

RÁDIO IPB 

 Ouça a rádio IPB: 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  28 e 02  de 

julho 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. 

Monte um cofrinho em sua casa, e durante esse ano vá depositando sua 

oferta, pois antes do natal recolhermos todos os cofrinhos, e encaminha-

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-

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


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 

20– Maria Edna Motta Simeão 

 

20– Rute Dias Baraúna 

 

26– João Eduardo Paschoalini Tavares 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

28– Ester de Lima Sebastião 

 

03– Elizeu Martins de Souza 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

02– Ezequiel e Lidiane Barcellos    

(Bodas de Safira ou Turmalina) 16 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 
Adalto 
Carlos 
João 

04/07 
Carlos 
João 
André 

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 

04/07 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

04/07 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

04/07 Pastor. Wipson 

11/07 Presb. Nilman 

18/07 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

04/07 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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