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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2094 –  11 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 

                                                           

 
 
 

 

  
VELHICE, TEMPO DE GRANDES DESAFIOS 

 

“Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias; e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitís-

sima terra ficou para se possuir” (Js 13.1). 

 

            Billy Graham, o maior evangelista do século vinte, em seu último livro, “A caminho de casa” disse que a ve-

lhice não é para os fracos. Muitos chegam à velhice vencidos pela amargura. Outros, alimentam-se apenas das lem-

branças do passado sem qualquer perspectiva para o futuro. O profeta Joel, falando da promessa do derramamento 

do Espírito Santo, disse que os velhos sonhariam (Jl 2.28). Como Calebe, na velhice ainda estariam cheios de vigor 

para fazer novas conquistas (Js 14.10-15). 

 

            Não basta envelhecer, é preciso envelhecer com propósito. Sem cair no triunfalismo daqueles que batizam 

essa fase da vida como “a idade de ouro” ou “a melhor idade”, precisamos compreender que a velhice é tempo de 

testemunho acerca da fidelidade de Deus quanto ao passado bem como de novos e grandes desafios quanto ao 

futuro. A Escritura promete que mesmo na velhice podemos dar frutos e sermos cheios de serva e verdor (Sl 92.14). 

 

            No texto em tela, vemos Deus falando a Josué sobre a conquista da terra prometida e a passagem enseja-

nos três lições importantes: 

 

            Em primeiro lugar, a velhice é uma realidade inegável (Js 13.1a). “… disse-lhe o Senhor: Já estás velho, en-

trado em dias…”. A vida passa rapidamente. Somos como uma flor que brota e viceja, para em seguida murchar e 

secar. Nosso vigor se estiola. Nossos braços ficam frouxos e nossos joelhos trôpegos. Nossos olhos ficam embaça-

dos e nossas mãos trêmulas. A velhice é incontornável, a menos que a morte nos colha nos tempos primaveris da 

vida. Não podemos nos esconder dos anos nem fugir do rigor do tempo que esculpe rugas indisfarçáveis em nosso 

rosto. O próprio Deus diagnostica a velhice em Josué. Sua velhice era notória a Deus e aos homens. Sua velhice 

era conhecida no céu e na terra. Precisamos ter consciência de nossa temporalidade. Os anos vêm e vão e nós vo-

amos. Por isso, precisamos remir o tempo e aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Só temos 

esta vida para viver. Não podemos desperdiçá-la com futilidades. Deus nos chamou para investirmos em causas de 

consequências eternas. 

 

            Em segundo lugar, a velhice abre portas para oportunidades incríveis (Jo 13.1b). “… e ainda muitíssima terra 

ficou para se possuir”. Deus havia dado a Josué os limites da terra a ser conquistada (Js 1.2-4). Porém, os anos se 

passaram, e a nova geração que nasceu na terra prometida, não conhecia mais a Deus (Jz 2.10,11), muito embora 

Josué e sua família tivessem permanecendo fiéis (Js 24.15). Em vez de possuir a terra, o povo se enamorou com os 

deuses da terra. Em vez de triunfar sobre aqueles povos, Israel se misturou com eles, para adorar seus deuses e 

abandonar a sua fé no Deus vivo. Agora, mesmo Josué vivendo no meio daquela geração ingrata e rebelde, é infor-

mado por Deus que resta ainda muita coisa a fazer, uma vez que muitíssima terra ficou para ser conquistada. A ve-

lhice não é tempo de vestir um pijama e deitar-se numa cadeira de balanço. A velhice não é tempo de olhar apenas 

pelas lentes do retrovisor e ficar lembrando de um tempo que não volta mais. A velhice é tempo de novos sonhos, 

novas conquistas e novas realizações. Abraão começar a caminhar com Deus aos setenta e cinco anos de idade. 

Calebe estava disposto a conquistar uma montanha aos oitenta e cinco anos de idade. Na velhice temos maturidade 

e experiência para inspirar as novas gerações. Na velhice ainda temos muitíssima terra para conquistar. 

 

            Em terceiro lugar, a velhice oportuniza novos desafios (Js 13.2-13). Deus dá o diagnóstico, mostra a oportu-

nidade e faz o desafio. Josué deveria liderar o povo nas conquistas que haviam sido deixadas de lado. Mais uma 

vez, o Senhor delimita a terra que fora dada, mas precisava ser conquistada. A bênção de Deus flui da obediência e 

não do conformismo. Porque Israel deixou de cumprir a agenda estabelecida por Deus e acomodou-se, aquelas na-

ções foram como espinhos em suas ilhargas; e eles, que haviam sido escravos no Egito, acabaram tornando-se es-

cravos dos deuses pagãos daquela terra. É tempo dos velhos se levantarem e desafiarem a nova geração a colocar 

em Deus a sua confiança. A velhice não é tempo de jogar a toalha; é tempo de agir! 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! 

 

 

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: 163. Quais são as partes de um sacramento? 

  

 R. As partes de um sacramento são duas: uma, um sinal exterior e sen-

sível usado segundo a própria instituição de Cristo; a outra, uma graça 

interior e espiritual significada pelo sinal.  

 

 Veja-se Confissão de Fé, Cap. XXVII, seção II e as passagens ali cita-

das.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

RÁDIO IPB 

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

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Selado com juramento – Paul R. Williamson 

 

 Em selado com Juramento, Williamson trata do compromisso 

pactual do propósito divino, analisando a natureza e a relação ente as 

diversas alianças divino-humanas reveladas nas Escrituras. 

 Através de Noé e os patriarcas, a nação de Israel e o reinado de 

Davi, o autor define a ideia de aliança a partir do propósito universal de 

Deus, revelando como a nova aliança é aguardada no Antigo Testamen-

to e cumprida no Novo Testamento. 

 Williamson oferece novos insights sobre textos-chave e questões 

relacionadas ao tema da aliança, sem medo de desafiar posições esta-

belecidas. Um exemplo é sua abordagem de aliança dupla ao tratamento 

de Deus com Abraão. 

 Sua obra é recomendada para acadêmicos, professores e estu-

dantes em teologia, ministros e todos que têm interesse sério no concei-

to de aliança. Convém estudá-la à luz da Confissão de Fé de Westmins-

ter, símbolo de fé da IPB. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Hoovey – Força de Viver 

(2015) 

 

 Em Força de Viver, a vida do promissor jogador de basquete Eric 

“Hoovey” Elliot muda radicalmente quando, após desmaiar num treino, é 

levado às pressas para o hospital. Os médicos descobrem um tumor ma-

ligno e o submetem a uma longa cirurgia para removê-lo, o que deixa 

sequelas no atleta. A família se une para dar o apoio de que Hoovey ne-

cessita para aprender andar de novo, ler e enxergar normalmente. 

 Baseado em fatos reais, o longa está disponível no Netflix e nos 

leva a refletir sobre a força de vontade para enfrentar os obstáculos da 

vida, a importância da família em nossa caminhada e, acima de tudo, 

sobre fé. 

 O filme pode até ser considerado clichê, mas é daqueles que tra-

zem ânimo e esperança através do entretenimento. Nos lembrando que 

todos estão sujeitos a passar por momentos ruins e bons, e que em to-

dos eles podemos contar com Cristo e pessoas queridas para enfrentá-

los. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449)  

 

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  12 e 16  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-
necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fide-
lidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes 
e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Conversão 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/radio
http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449


ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos famili-
ares 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 

10– Agnes Campana Baraúna 

 

10-  Ana Ketili Souza Taveira 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

12– Eloísa e José Arruda    

(Bodas de Seda) 41 anos 

 

12– Alex e Adriana Rodrigues    

(Bodas de Prata) 25 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 
João 
André 

Fernando 

18/07 
André 

Fernando 
Edgard 

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 Plínio e Selma 

18/07 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

18/07 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

18/07 Presb. Elizeu 

25/07 Presb. Plínio 

01/08 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

18/07 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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