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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2093–  04 de julho 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 

                                                           

 
 
 

 

  
O PODER ATRAVÉS DA ORAÇÃO 

 

            A oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde as orações. Deus, sendo soberano e onipo-

tente, resolveu agir mediante as orações do seu povo. Quando oramos, unimos a fraqueza humana à onipotên-

cia divina; ligamos o altar da terra ao trono do céu. Tiago, irmão do Senhor, compreendeu essa verdade, quando 

disse: “Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo” (Tg 5.16). E exemplificou sua ousada afirmação, citando 

Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, que orou, com instância, para que não 

chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu. E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a ter-

ra fez germinar seus frutos (Tg 5.17,18). Olhando para vida de Elias, destacamos quatro verdades preciosas 

sobre o poder através da oração. 

 

            Em primeiro lugar, Deus traz juízo sobre os ímpios em resposta à oração do justo. Elias, o tesbita, dos 

moradores de Gileade, apareceu a Acabe, aquele perverso rei de Israel e lhe disse que, segundo a sua palavra, 

não haveria chuva nem orvalho nos próximos três anos e meio. Essa palavra de juízo veio em decorrência de 

Israel ter abandonado o Senhor para prostrar-se diante de Baal, um deus pagão, conhecido como o padroeiro 

da prosperidade. Os israelitas atribuíam os frutos de sua lavoura e as crias de suas ovelhas à Baal. Então, Deus 

fechou as comportas do céu, em resposta à oração de Elias. As chuvas periódicas foram retidas e o orvalho diá-

rio não caiu; e assim, a seca severa foi um golpe mortal naquele deus pagão. As orações de Elias acionaram o 

braço onipotente de Deus, trazendo juízo ao rei e ao povo. Quando o justo ora, Deus age! 

 

            Em segundo lugar, Deus traz vida onde a morte produziu sofrimento em resposta à oração do justo. De-

pois que Elias entregou a palavra do juízo a Acabe, ficou escondido em Querite, por ordem de Deus. Ali, o Se-

nhor alimentou-o até que a torrente da qual bebia secou-se. Então, Deus o ordena ir a Sarepta, onde havia uma 

mulher viúva que lhe sustentaria. Elias, em obediência a Deus vai e a mulher que deveria sustentá-lo estava 

prestes a morrer de fome. A viúva de Sarepta conheceu a Deus na cozinha. Por intervenção divina, a farinha foi 

multiplicada em sua panela e o azeite em sua botija. Depois, desse insólito milagre, porém, o filho único da viú-

va morre, e ela coloca a culpa dessa tragédia em Elias. O tesbita não se defende, mas leva o corpo inerte do 

menino para o quarto, fecha a porta e, ali, abre a boca e fala muito. Fala com Deus em oração. Elias pede para 

Deus um milagre inédito. Deus responde sua oração e a morte solta suas garras do menino e ele ressuscita. 

Deus trouxe de volta a vida onde a morte havia produzido sofrimento atroz. 

 

            Em terceiro lugar, Deus traz plena demonstração de seu poder incomparável em resposta à oração do 

justo. Deus ordena Elias a comparecer diante de Acabe, num tempo que esse ímpio monarca caçava o profeta 

vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. Elias obedece prontamente a ordem divina e parte para encon-

trar e confrontar o rei de Israel. Elias confronta o rei, o povo e os profetas de Baal. Chama-os para um desafio 

inédito. Um altar seria levantado. Uma oferta seria colocada sobre o altar. Eles deveriam invocar Baal e ele, Eli-

as, invocaria a Deus. Quem respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. A nação se reúne no Carme-

lo para esse duelo. Os profetas de Baal clamaram em vão. Gritaram e até se retalharam com facas, mas Baal 

não os ouviu nem lhes respondeu. Depois de escarnecer deles, Elias clamou ao Senhor e o fogo desceu e con-

sumiu a oferta que estava sobre o altar. Deus demonstrou no monte Carmelo o seu poder, e o povo de Israel 

gritou: “Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus”. 

 

            Em quarto lugar, Deus traz restauração para a nação em resposta à oração do justo. Depois de retum-

bante vitória no Carmelo, removendo Baal do caminho das torrentes do céu, Elias sobe para o cume do Carmelo 

e ali trava uma batalha com Deus, uma batalha de oração. Ele ora de forma humilde e perseverante. Ele pede a 

Deus as chuvas restauradoras. Deus ouviu o seu clamor e as torrentes desceram e a terra fez germinar os seus 

frutos. O Deus de Elias é o nosso Deus. Ele faz maravilhas em resposta à oração do justo. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 



 

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 

 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. 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado, dia 09 de julho (sexta-feira), a Secre-

taria não funcionará. 

 

 

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: 162. O que é um sacramento?  

 

R.  Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua 

Igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da gra-

ça os benefícios da mediação de Cristo; para os fortalecer e lhes aumen-

tar a fé e todas as mais graças, e os obrigar à obediência; para testemu-

nhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para dis-

tingui-los dos que estão fora.  

 

  Mt 28:20;26:26,27; At 2:38;22:16; Rm 4:11;6:4;9:8; I Co 

10:16,17,21;11:24-2612:13; Ef 4:3-5; Gl 3:27,29;4:15;5:6.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

RÁDIO IPB 

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

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Pregando Cristo a partir de Daniel – Sidney Greidanus 

E-book (Amazon) 

 

 Para pastores e líderes, Sidney Greidanus mostra em Pregando 

Cristo a partir de Daniel uma maneira eficaz de preparação de mensa-

gens expositivas a partir das seis narrativas e quatro visões no livro de 

Daniel. 

 O autor destaca ao longo do seu livro a soberania de Deus, sua 

providência e o reino vindouro, além de várias maneiras de pregar Cristo 

a partir de Daniel usando o conhecimento bíblico mais atual e abordando 

questões fundamentais para entendimento, como a data de composição, 

autoria e audiência original do livro, sua mensagem geral e objetivo. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp788-julho-2020-35177)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

O Destino de Grace 

(2019) 

 

 Um romance leve com doses de suspense para toda família, esse 

é O Destino de Grace, filme disponível na plataforma do Amazon Prime 

Vídeos. 

 Grace Connor, uma ex-enfermeira militar, retorna para a fazenda 

de sua família em Ohio após um longo período servindo no exército. Por 

lá, ela se vê no meio do drama familiar de Levi Troyer, que descobre que 

seu padrasto foi morto e sua mãe ferida por um intruso desconhecido. 

 Grace e Levi acabam se unindo para solucionar o caso e cuidar 

família Troyer. 

 Ao acompanhar a jornada dos dois jovens, o filme nos apresenta 

também um pouco mais da cultura dos Amish, um grupo anabatista co-

nhecido por seus costumes ultraconservadores, como o uso restrito de 

equipamentos eletrônicos. 

 O Destino de Grace, além de entretenimento, oferece momentos 

de reflexões sobre família, amor ao próximo e dogmas religiosos.    

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp788-julho-2020-35177)  

 

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  05 e 09  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-

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/bp788-julho-2020-35177
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp788-julho-2020-35177


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);  

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 

28– Ester de Lima Sebastião 

 

03– Elizeu Martins de Souza 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

10– Agnes Campana Baraúna 

 

10-  Ana Ketili Souza Taveira 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

09– Letícia e Flávio Adriano Zimmermann   

(Bodas de Madeira ou Ferro) 05 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 
Carlos 
João 
André 

11/07 
João 
André 

Fernando 

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 Zequinha E Dalva 

11/07 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

11/07 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

11/07 Presb. Nilman 

18/07 Presb. Elizeu 

25/07 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

11/07 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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