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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2098 –  08 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

QUANDO DEUS RESTAURA A NOSSA SORTE 

 

“Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o 

que antes possuíra” (Jó 42.10). 

 

            Jó não é um mito nem o livro de Jó é uma lenda. Jó foi um homem real, que viveu numa geografia real e 

num tempo real. Ele foi o homem mais piedoso de sua geração e o mais rico do Oriente. Ele tinha bens, família 

e amigos. Satanás insinuou que Jó servia a Deus por interesse e que Deus precisava suborná-lo com bênçãos 

para receber dele adoração. Deus permitiu Satanás tocar nos seus bens, nos seus filhos e na sua saúde. A des-

peito do sofrimento atroz que isso lhe trouxe, Jó permaneceu íntegro e não blasfemou contra Deus. 

   Jó sofreu cinco golpes dramáticos na vida: ele perdeu seus bens, enterrou seus filhos e foi atingido por 

uma enfermidade maligna. Se isso não bastasse, sua mulher recomendou-o a desistir de sua integridade e 

amaldiçoar a Deus. Por fim, seus amigos vieram consolá-lo, mas acabaram atacando-o com pesadas e levianas 

acusações. 

  Diante de tantos infortúnios, Jó fez três coisas: perguntou, queixou-se e se defendeu. Suas perguntas e 

suas queixas foram feitas a Deus, mas a resposta divina ao seu pleito foi o total silêncio. Quando Deus falou 

com Jó, não lhe respondeu nenhuma de suas perguntas nem esclareceu nenhuma de suas queixas. Ao contrá-

rio, Deus fez-lhe dezenas de perguntas retóricas, expondo de forma majestosa sua grandeza incomparável. Jó 

compreendeu a onipotência divina bem como seu soberano propósito. Jó reconheceu, ainda, que havia falado 

do que não entendia. Admitiu, finalmente, seu limitado conhecimento de Deus bem como a enormidade de seus 

pecados. 

  Deus restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E por quê? Até então, Jó estivera 

se defendendo das pesadas acusações; e quem se defende, tem no coração dor, mágoa ou no mínimo, senti-

mento de autojustiça. Quando Jó saiu da arena da autodefesa para a brecha da intercessão, sua cura brotou, 

sua restauração raiou e o Senhor lhe restituiu em dobro tudo que antes possuíra. Ninguém consegue orar por 

alguém e nutrir mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo. A oração acompanhada de perdão abençoa quem ora 

antes de abençoar a pessoa por quem se ora. 

Satanás intentou destruir Jó, atingindo as cinco áreas vitais da vida: finanças, filhos, saúde, casamento e 

amizades. Deus, porém, restaurou essas cinco áreas. Primeiramente, curando-o de sua enfermidade. Jó viveu 

mais cento e quarenta anos e viu os filhos de seus filhos até a quarta geração. Deus, também, restituiu seus 

bens e deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Ainda, Deus restaurou suas amizades, pois os homens que 

o criticaram tiveram que vir a Jó, para Jó orar por eles. Deu ouviu a oração de Jó por seus amigos e os restau-

rou. Mas, Deus restaurou, de igual modo, o casamento de Jó, curando suas feridas emocionais, provocadas pe-

las tempestades da vida. Deus pegou os cacos e fez um vaso novo. Deus curou o coração de Jó e renovou o 

seu amor por sua mulher. Eles tiveram lindos dias dali para frente, pois o melhor daquilo experimentaram até 

então foi medida mínima do que Deus fez neles e por eles dali para frente. Por fim, Deus restaurou os filhos de 

Jó, pois se antes ele tivera dez filhos, sendo sete homens e três mulheres, agora, de igual modo, ele teve mais 

dez filhos, sete homens e três mulheres. Agora, Jó tem dez filhos no céu e dez filhos na terra. Deus restaurou a 

sorte de Jó e restaurou completamente. 

 Deus não deu a Jó explicação, mas deu-lhe restauração. Os tempos mudaram, mas Deus é imutavel-

mente o mesmo. O que ele fez, ele pode fazer de novo, conforme o seu poder, e para o louvor de sua glória. A 

suma de tudo o que aprendemos com a história de Jó é que Deus tudo pode e os seus planos não podem ser 

frustrados. 

 

 

 

 

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! 

 

DIA DOS PAIS 

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias 

na terra que o Senhor teu Deus te dá. (Êxodo 20:12). A  IPAraras  para-

beniza todos os pais pelo seu dia. 

 

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. 

 

CHÁ MISSIONÁRIO 

 Durante esse mês de agosto, tome um chá delicioso, ore e contri-

bua. Retire o seu envelope. 

 

 

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: 167. Como devemos tirar proveito de nosso Ba-

tismo?  

 

R. O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de 

nosso Batismo deve ser cumprido por nós durante toda a nossa 

vida, especialmente no tempo de tentação, quando assistimos à 

administração desse sacramento a outros, por meio de séria e gra-

ta consideração de sua natureza e dos fins para os quais Cristo o 

instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele e 

do voto solene que nele fizemos por meio de humilhação devida à 

nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas, e ao andarmos 

contrários à graça do Batismo e aos nossos votos; por crescermos 

até à certeza do perdão de pecados e de todas as mais bênçãos a 

nós seladas por esse sacramento; por fortalecer-nos pela morte e 

ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para mortifi-

cação do pecado e a vivificação da graça e por esforçar-nos a viver 

pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão como 

convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em 

amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só cor-

po.  

 Sl 22:10,11; Rm 4:11,12;6:2-5,22; I Co 1:11,13;12:13,25,26; I Pe 

3:21; Gl 3:26,27.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Homem no Teatro de Deus 

O propósito desta obra “é mostrar que o Deus Soberano que se encontra 

assentado em Seu mais alto e sublime trono, além de se comunicar com 

suas criaturas, mantém, sustenta, governa, dirige e interage com sua 

criação. Ele é o Deus da história, da circunstância, do tempo e do espa-

ço. Fica clara nesta obra a diferença entre fatalismo e providência. O 

Deus do não-tempo governa no tempo toda a criação. Suas criaturas 

são responsáveis pelos próprios atos e Ele nunca deixa de ser soberano 

em tudo”. O autor apresenta uma compreensão sólida sobre a discussão 

histórica acerca da providência divina e da responsabilidade humana. 

AUTOR: Reverendo Hermisten Maia Pereira da Costa é ministro presbi-

teriano, teólogo calvinista e escritor já publicou 34 livros e mais de 800 

artigos científico.  

(https://editoraperegrino.com.br/produto/o-homem-no-teatro-de-deus) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

A busca do homem por poder 

ganha destaque no Netflix 

 

Protagonizado por Jamie Fox e Joseph Gordon-Levitt, Power é 

um filme cheio de ação, efeitos especiais e mais uma superdose de 

ação. A história: uma misteriosa pílula que libera superpoderes durante 

cinco minutos, começa a ser comercializada em Nova Orleans e faz com 

que um policial, um veterano do exército e uma adolescente se unam 

para lutar contra criminosos e salvar vidas. 

Um roteiro que agrada aos fãs do gênero de ficção, mas que tam-

bém alerta sobre uma questão comum na humanidade desde sempre: o 

desejo pelo poder. 

Durante quase duas horas, Power diverte, mas escancara a de-

turpação do coração do homem. Revela o pecado que habita em nós. O 

sistema corrompido no qual impera a busca por dinheiro, fama e poder. 

Nesse mais novo filme da plataforma de streaming do Netflix, no-

tamos o quanto os seres humanos carecem do favor imerecido, a graça 

de Deus. 

Divirta-se com as cenas de cortes rápidos, fatos interessantes 

sobre a ciência e cultura, mas não deixe de abrir os olhos para a mensa-

gem do filme: a busca por poder é enganosa, dolorosa e vã. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp790-setembro2020-35286) 

 

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-

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


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 

02– Gesiane de Salles Cardin 

 

05-  Babisy Juliana Amaral 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

09– Ana Maria Baghin 

 

09– Rafaela Cristina Rossi 

 

13– Everaldo Sérgio Carmello 

 

 

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 
Amarildo 
Adalto 
Carlos 

15/08 
Adalto 
Carlos 
João 

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 Ezequiel e Pedro 

15/08 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

15/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

15/08 Presb. Elizeu 

22/08 Presb. Plínio 

29/08 Presb. Nilman  

PROJEÇÃO 

HOJE João 

15/08 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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