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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2096 –  25 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

VAMOS CUIDAR DAS NOSSAS CRIANÇAS 

 

            As crianças brasileiras estão sendo atacadas, com rigor desmesurado, sob a omissão de muitos, o silên-

cio de outros e o prejuízo de todos. Se não bastasse a tolerância com a ditadura do relativismo, estamos assis-

tindo, estarrecidos, uma gritante inversão de valores em nossa sociedade. Usar crianças para promover a causa 

da ideologia de gênero é o fim da picada. Introduzir, precocemente, nossas crianças à uma sexualidade contrá-

ria à natureza é confundir a cabeça delas, solapar os alicerces da família e perverter a fé cristã. Muito embora 

tenha existido um silêncio sepulcral das autoridades competentes para dar um basta nessa afronta, muitos seto-

res da sociedade ergueram sua voz de protesto contra esse descalabro. 

 

            Recorro à Palavra de Deus para conclamar as famílias cristãs a uma tomada de posição em relação aos 

nossos filhos. Valho-me do Salmo 78.1-8. Este texto enseja-nos três importantes lições. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, os pais não podem sonegar aos seus filhos o legado espiritual que receberam (Sl 

78.1-4). Felizes são os pais que beberam o leite da piedade desde a infância. Felizes são aqueles que aprende-

ram as sagradas letras desde os primórdios de sua vida e foram instruídos na verdade. Esse legado é melhor 

do que riquezas. Os pais que foram instruídos no passado, não podem sonegar nem encobrir aos seus filhos o 

que ouviram e viram de seus pais. Estamos numa corrida de revezamento. Se falharmos em passar o bastão da 

verdade para nossos filhos, o mundo vai ocupar esse espaço para confundir a mente deles. O papel da educa-

ção moral e espiritual dos filhos pertence aos pais e não ao Estado nem mesmo às escolas. Cabe aos pais, so-

bretudo, aos pais cristãos, lutar pelos seus filhos e transmitir a eles a verdade do Evangelho e os valores do rei-

no de Deus. 

 

            Em segundo lugar, os pais precisam contar à vindoura geração as excelências dos atributos de Deus 

bem como suas grandes obras (Sl 78.4). Os pais são os mais importantes mestres de seus filhos. Cabe a eles 

esse sacrossanto ministério de informar e formar seus filhos. Sonegar a verdade aos filhos ou entregá-los à cul-

tura decadente, para que sejam doutrinados pela cartilha da inversão de valores é decretar a falência da família, 

a decadência da igreja e a ruína da nação. Os grandes impérios do passado foram destruídos não por forças 

externas, mas pela imoralidade interna. Os historiadores dizem que o império romano só caiu nas mãos dos bár-

baros porque já está podre por dentro. É hora de os pais tomarem posição. Chegou a hora de assumirem seu 

papel de sacerdotes do lar. É tempo de ocuparem a posição firme do corajoso comandante Josué, que disse: 

“Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos 

pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor” (Js 24.15). 

 

            Em terceiro lugar, os pais não devem descansar até ver seus filhos comprometidos com a Palavra de 

Deus (Sl 78.5-8). Deus estabeleceu um testemunho e instituiu uma lei e ordenou aos nossos pais que os trans-

mitissem a seus filhos. Esses preceitos da Palavra de Deus precisam ser passados para a nova geração, para 

que esta conheça a verdade e a transmita também a seus filhos. Não podemos interromper esse discipulado. 

Não podemos falhar nesse processo. Cada geração precisa conhecer a Deus e a sua Palavra. Basta uma gera-

ção desatenta e o mundo, com seus ardis, ocupará esse espaço para arruinar seus valores e perverter sua vida. 

Resta claro afirmar, porém, que os pais não podem ensinar apenas pelo preceito, mas também, e sobretudo, 

pelo exemplo. Antes dos pais inculcarem a verdade nos filhos, essa verdade precisa estar acesa em seu cora-

ção. Os pais devem ensinar os filhos não o caminho que eles querem andar, nem mesmo o caminho que eles 

devem andar. Os pais devem ensinar no caminho, sendo exemplo para eles. Filhos bem instruídos e fortaleci-

dos pelo exemplo dos pais colocarão em Deus a sua confiança e não serão massa de manobra deste mundo 

que está posto no maligno. 

 

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: 165. O que é Batismo?  

 

R. Batismo é um sacramento no Novo Testamento no qual Cristo or-

denou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, da remis-

são de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espíri-

to; da adoção e ressurreição para a vida eterna; e por ele os bati-

zandos são solenemente admitidos à Igreja visível e entram em um 

comprometimento público, professando pertencer inteira e unica-

mente ao Senhor.  

 

  Mt 28:19; Mc 1:4; Jo 3:5; I Co 15:29; Rm 6:3,4;Gl 3:27; Gl 3:26,27; 

At 2:41;22:16; Tt 3:5; Ap 1:5.  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

O que você esperava? -  Paul Tripp 

 Como anda sua vida de casado? Está precisando de mudanças? 

De colocar seu relacionamento no centro da vontade de Deus? Está frus-

trado com a realidade de seu casamento? Saiba que a poderosa e trans-

formadora graça de Deus e sua soberania podem reorganizar a sua vida 

conjugal. 

 Em O que você esperava? , Paul Tripp nos apresenta o modo co-

mo Deus pode transformar nossos relacionamentos e o motivo de muitos 

relacionamentos falidos: expectativas fictícias, casais que não levam a sé-

rio o que a Bíblia tem a dizer sobre o que cada casamento enfrenta e aca-

bam criando expectativas falsas que geram decepção com Deus e com o 

seu cônjuge. 

 Dr. Paul David Tripp é membro da equipe pastoral da Tenth Pres-

byterian Church em Filadélfia, professor de vida e cuidado pastorais em 

Fort Worth, Texas e autor de vários livros sobre vida cristã. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-758-janeiro-2018-33189) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Mais que Vencedores 

(2019) 

 

 Dos criadores de Quarto de Guerra, Corajosos e À Prova de Fo-

go, o longa Mais que Vencedores se mostra impactante e com uma men-

sagem poderosa do evangelho. 

 No decorrer do filme conhecemos John Harrison, um técnico de 

basquete que vê sua vida mudar do dia para a noite quando os sonhos 

do campeonato estadual de sua equipe são frustrados com notícias ines-

peradas: o fechamento da maior fábrica na cidade leva centenas de fa-

mílias a se mudarem em busca de uma vida melhor. 

 Então, John precisa encarar as dificuldades enfrentadas por sua 

família e seu time. Ele é convocado pela diretoria da escola para compor 

e treinar a equipe de corrida. Nesse novo desafio, o treinador acaba se 

unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior prova do ano, le-

vando-o a questionar o seu valor, redescobrir Cristo e transformar a vida 

da jovem corredora. 

 Lembre-se de assistir o filme a partir da nossa ótica cristã bíblica, 

busque reter o máximo possível de bons aprendizados e deixar-se im-

pactar pela mensagem. Aproveite a história! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129) 

 

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-

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/bp787-junho-2020-35129


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 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 

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 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

29– Adalto Merquiades de Souza 

 

30– Ubiratan Smith 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25– André e Marisol Moro    

(Bodas de Marfim) 14 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. 
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

01/08 
Edgard 

Amarildo 
Adalto 

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 Fernando e Eliana 

01/08 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

01/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

01/08 Presb. Elizeu 

08/08 Presb. Nilman 

15/08 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João/Amarildo 

01/08 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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