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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2097 –  01 de agosto 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 ASPECTO TERAPÊUTICO DA COMUNHÃO 

            O Salmo 133 é um primor de poesia sagrada. Foi escrito por Davi, o mavioso poeta de Israel. Nesse su-

blime poema, o escritor destaca o aspecto terapêutico da comunhão fraternal. Vamos destacar, aqui, alguns 

pontos importantes. 

 

            Em primeiro lugar, a comunhão entre os irmãos é atraente (Sl 133.1). “Oh! Como é bom e agradável vi-

verem unidos os irmãos!”. O autor exclama, em êxtase arrebatador, ao contemplar a união entre os irmãos. A 

união fraternal é boa e, também, agradável. Faz bem à alma e torna a vida mais leve. A comunhão entre os ir-

mãos não abençoa apenas quem dela desfruta, mas também, reverbera para além dos muros e abençoa aque-

les que de longe a contempla. A igreja de Jerusalém tinha tudo em comum. Os irmãos se reuniam diariamente 

no templo e, também, de casa. Perseveravam na comunhão e no partir do pão. Por isso, contavam com a sim-

patia de todo o povo. 

 

            Em segundo lugar, a comunhão entre os irmãos é como medicina para os relacionamentos (Sl 133.2). “É 

como o óleo precioso…”. O óleo tinha três finalidades nos tempos bíblicos: era cosmético, remédio e símbolo da 

unção do Espírito Santo. A união entre os irmãos é como o óleo, que embeleza vida, cura as feridas e traz a 

bênção do Espírito Santo sobre os relacionamentos. Onde há união entre os irmãos aí há terapia para a alma, 

cura as emoções, ânimo para o enfrentamento das dificuldades e força para caminhar. Onde há comunhão, aí o 

Espírito de Deus fortalece os laços e a caminhada se torna vitoriosa. 

 

            Em terceiro lugar, a comunhão entre os irmãos é restauradora (Sl 133.3a). “É como o orvalho…”. O orva-

lho é um símbolo da própria presença de Deus entre o seu povo (Os 14.5). Assim como o orvalho cai para res-

taurar a relva castigada pelo calor inclemente do sol, sem o alarde dos relâmpagos e trovões, de igual modo, a 

união entre os irmãos, mesmo de forma discreta, traz restauração para os relacionamentos. Assim como o orva-

lho cai às noites, a união se faz presente nos momentos mais difíceis da caminhada da vida e restaura os relaci-

onamentos nas noites mais escuras da vida. Assim como o orvalho é frequente, assim também a união deve ser 

duradoura e jamais claudicar em sua ação em favor uns dos outros. Assim como o orvalho traz novo frescor a 

cada manhã, a união entre os irmãos remoça os relacionamentos e traz bênçãos para toda a família da fé. 

 

            Em quarto lugar, a comunhão entre os irmãos atinge os de perto e os de longe (Sl 133.3a). “… o orvalho 

do Hermom, que desce sobre os montes de Sião…”. O Hermom é o monte mais alto de Israel. Fica no extremo 

norte do país. Seu cume é sempre coberto de gelo. Os ventos gelados que sopram na cumeeira dessa monta-

nha levam uma brisa refrescante para os montes de Jerusalém, há mais de cento e cinquenta quilômetros ao 

sul. A comunhão entre os irmãos é como essa brisa refrescante que leva vida por onde passa, atingindo pesso-

as de perto e de longe. A comunhão entre os irmãos é abençoadora e sua influência reverbera até em lugares 

distantes. 

 

            Em quinto lugar, a comunhão entre os irmãos abre o caminho para a salvação de Deus (Sl 133.3b). “… 

ali ordena o Senhor a sua vida…”. A vida de Deus é a própria realidade de salvação. Onde a vida de Deus está 

presente, aí há salvação. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, aí há conversões genuínas e abundantes. 

A comunhão é a base da evangelização. Aqueles que chegam à uma igreja, nela não permanecem se aí não há 

relacionamentos saudáveis. 

 

            Em sexto lugar, a comunhão entre os irmãos resulta na bênção divina (Sl 133.3c). “… a sua bênção para 

sempre”. A bênção de Deus flui onde há comunhão e não onde há contenda. Uma igreja onde os irmãos vivem 

em união, a presença de Deus é real. Ali a bênção de Deus é notória. É nesse lugar que Deus ordena a sua 

bênção. É nessa geografia que Deus ordena a sua bênção e é através dessa igreja que a bênção divina flui e 

impacta o mundo. 

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 

No próximo domingo dia 08/08/2021, 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. 

 

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: 166. A quem deve ser administrado o Batismo?  

 

R. O Batismo não deve ser administrado aos que estão fora da Igreja 

visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não pro-

fessarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele; porém as crianças, cu-

jos pais, ou um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a ele, 

estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem se batizadas.  

 Gn 17:7-9; Lc 18:16;  At 2:38,39,41; I Co 7:14; Rm 11:16; Cl 1:11,12; Gl 

3:17,18,29.  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Com Calvino no Teatro de Deus – John Piper e David Mathis 

 

Organizado por John Piper e David Mathis, o livro Com Calvino 

no Teatro de Deus apresenta a glória transformadora por meio de textos 

e comentários de Douglas Wilson, Julius Kim, Mark Talbot, Marvin 

Olasky, Sam Storms e dos organizadores. 

Nessa obra, o leitor é convidado a unir-se a Calvino no teatro de 

Deus e apreciar como a visão da glória divina em Cristo é a mais prática 

realidade no universo. Mergulhe nas 160 páginas desse livro e conheça 

as mais importantes realidades do universo: Deus, criação, pecado, céu, 

inferno, Jesus, sua cruz e ressurreição e o Espírito Santo. Assente-se 

com o reformador e contemple a glória que tudo transforma. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp792-nov2020-35305) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Libertos – O Preço da Vida 

(2017) 

 

Libertos – O Preço da Vida, disponível online, apresenta a história 

de um médico voluntário, Emanuel, que dedica todo o seu conhecimento 

em serviço ao povo ribeirinho da Amazônia.  

O enredo: ele passa a ser obstáculo para a ação de uma quadri-

lha especializada no tráfico humano, que trata o povo local como merca-

doria. 

O filme, que faz um paralelo da história de Cristo com os dias atu-

ais, como mostra o nome do 

protagonista, apresenta vários simbolismos do que significa estar livre 

em Cristo e o sacrifício que foi feito para que isso acontecesse. A graça, 

a cruz, o amor e o perdão são alguns dos pontos debatidos no decorrer 

da obra e que nos leva a reflexão.  

 #FicaDica: assim como todos as indicações dessa editoria, assis-

ta Libertos – O Preço da Vida a partir da nossa ótica cristã Reformada. 

Bom filme e bom debate! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp792-nov2020-35305) 

 

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-

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

29– Adalto Merquiades de Souza 

 

30– Ubiratan Smith 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

02– Gesiane de Salles Cardin 

 

05-  Babisy Juliana Amaral 

 

 

 

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 
Edgard 

Amarildo 
Adalto 

08/08 
Amarildo 
Adalto 
Carlos 

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 Ari e Sônia 

08/08 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

08/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

08/08 Presb. Nilman 

15/08 Presb. Elizeu 

22/08 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

08/08 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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