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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2095 –  18 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

JOSÉ, A HISTÓRIA DE UM HOMEM FIEL 

            José é um dos mais eloquentes tipos de Cristo em toda a Bíblia. Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, 

vendido como escravo, exaltado como governador do Egito e provedor dos povos. Quem foi José? 

 

    Em primeiro lugar, um sonhador. Dos 0 aos 17 anos José viveu na casa de seu pai, entre os seus irmãos. 

Nesse tempo, ele teve sonhos e nesses sonhos via sua família gravitando ao seu redor. Esses sonhos eram 

proféticos. Apontavam para sua honrosa posição como governador do Egito e lançavam luz sobre Cristo, em 

quem todas as coisas convergem, tanto as do céu como as da terra. 

 

            Em segundo lugar, um escravo. Aos 17 anos José foi vendido, como escravo, pelos seus irmãos, para 

uma caravana de ismaelitas, que rumava para o Egito. No Egito, ele foi revendido para o egípcio Potifar, oficial 

de Faraó e comandante de sua guarda. Dentro da providência divina, o jovem José é levado para as proximida-

des do poder. Na casa de Potifar é promovido a mordomo. José tornou-se o administrar-mor da casa de Potifar. 

Tudo quando ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. 

 

            Em terceiro lugar, um prisioneiro. José, no auge de sua honrosa posição de mordomo da casa de Potifar 

foi acusado de assédio sexual. A mulher de Potifar colocou os olhos nele e despudoradamente insistiu com José 

para deitar-se com ela. Mesmo diante de todas as investidas de sua patroa, José jamais abriu a guarda. Ele fir-

memente se recusou a deitar-se com ela. Então, ela agarrou o jovem hebreu e este precisou fugir, deixando sua 

túnica em suas mãos. José passa os melhores anos de sua juventude numa prisão. Dos 17 aos 30 anos José 

viveu uma espécie de gangorra no Egito: de escravo a mordomo; de mordomo a acusado; de acusado a prisio-

neiro. 

 

            Em quarto lugar, um governador. Aos 30 anos José, por interpretar os sonhos de Faraó, foi nomeado o 

governador de toda a terra do Egito e recebeu poder e autoridade para colocar em curso o plano que Deus re-

velara a Faraó através de seus sonhos. Como gestor, José construiu muitos celeiros e armazenou cereal sem 

conta, para abastecer as nações nos anos que viriam de escassez e fome. 

 

            Em quinto lugar, um provedor da família. Aos 39 anos José mandou chamar seu pai e toda a sua família 

para o Egito e, em vez de vingar-se de seus irmãos, perdoou-os, cuidou deles e de suas respectivas famílias, 

dando-lhes o melhor da terra do Egito. José pagou o mal com o bem e demonstrou que embora seus irmãos ti-

vessem intentado o mal contra ele, Deus transformara o mal em bem, para a preservação da vida de todos. 

 

            Em sexto lugar, um apaziguador da alma. Aos 56 anos, depois da morte de Jacó, seu pai, seus irmãos 

mais uma vez foram atormentados pela culpa. Pensaram que José se vingaria deles, uma vez que Jacó já esta-

va morto. José chora ao perceber que seus irmãos ainda viviam fustigados pela culpa e pelo medo. Seus irmãos 

se oferecem para ser seus escravos, mas José acalma o coração deles, dizendo que não estava no lugar de 

Deus para vingar-se e que continuaria sustentando não só a eles, mas também a seus filhos. 

 

            Em sétimo lugar, um homem de fé. Aos 110 anos José morre, mas antes de fechar os olhos para este 

mundo, abriu-os para o futuro, e profetizou o êxodo (Hb 11.22). José disse a seus irmãos que Deus os visitaria e 

os levaria para a terra de Canaã, conforme havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E que nesse tempo, 

eles deveriam transportar seus ossos do Egito para a terra prometida. A promessa feita a José foi cumprida. Ele 

morreu. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão. Mais de três séculos depois, quando Deus libertou 

o seu povo da escravidão no Egito, os ossos de José foram levados (Ex 13.19) e sepultados em Canaã (Js 

24.32). José foi fiel na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. Foi fiel na pobreza e na rique-

za, no anonimato e na fama. Que Deus levante, em nossa geração, homens desse calibre! 
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! 

 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

O Rev. Wipson e sua família estão de férias entre os dias 20 de julho 

e 03 de agosto), retomando as atividades normais em 04 de agosto de 

2021. Que Deus os abençoe neste período de descanso! As situações 

relacionadas a igreja deverão ser dirigida aos membros do Conselho da 

igreja disponíveis." 

 

 

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: 60% 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: 164. Quantos sacramentos instituiu Cristo sob o 

Novo Testamento?   

 

  R.  Sob o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua Igreja somente dois 

sacramentos: o Batismo e a Ceia do Senhor.  

 Mt 26:26,27;28:19; I Co 11:23-26.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Obra de Cristo 

Robert Letham 

 

 Robert Letham, ex-catedrático de Doutrina Cristã no London Bible 

College, é o pastor  da Emmanuel Presbyterian Church em Wilmington, 

no estado norte-americano de Delaware. A Obra de Cristo aborda temas 

como a Palavra de Deus, a natureza e as teorias da expiação e as di-

mensões cósmicas e corporativas do reinado mediador de Cristo. 

 O livro publicado pela Editora Cultura Cristã apresenta de forma 

lúcida e com clareza, as posições de notórios pensadores cristãos sobre 

o tríplice ofício de Cristo como Profeta, Sacerdote e Rei. 

 Esse livro é um excelente ponto de partida para estudiosos de 

teologia, afinal é uma apresentação ortodoxa saudável e envolvente da 

obra de Cristo. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-

34801)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Além da sala de aula 

(2011) 

 

 Além da sala de aula” conta a história de uma professora de pri-

meira viagem, com muitas técnicas e métodos recém adquiridos na uni-

versidade. Ela tem 24 anos, muitos medos, ansiedades e preconceitos 

em relação ao seu trabalho. Sua trajetória profissional começa a mudar 

quando ela supera todas essas dificuldades, e passa a lecionar para cri-

anças de rua. Para dar aulas, ela utiliza uma sala de aula improvisada 

em um abrigo, ofertando ensino e amor.  

 Sem perceber, ela está fazendo grande diferença na vida dessas 

crianças, indo além dos limites de uma sala. Um filme que pode ser as-

sistido juntamente com a sociedade interna das igrejas, ou em grupos de 

estudo, revelando importantes debates.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-outubro-2016-30149) 

  

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. 

 

 

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 
ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familia-
res 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. Pelas 
áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, 
Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério Infantil, Grupo de 
Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Especial 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 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801


(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 DA SEMANA 

18– Samuel Luizon de Brito 

 

19– Glaúcia Ap. Luizon de Brito 

 

19– Adriana Perissatto Rodrigues 

 

19– Fernanda C. Parangaba Sales 

 

21– Pastor Wipson da Silva Almeida 

 

22– Felipe Cardin Recchia 

 

 

 

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. 
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
André 

Fernando 
Edgard 

25/07 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

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 Carlos e Tamires 

25/07 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

25/07 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

25/07 Presb. Plínio 

01/08 Presb. Nilman 

08/08 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

25/07 João/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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