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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2099 –  15 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

AS BÊNÇÃOS DA GENEROSIDADE 

“O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre” (Pv 22.9). 

 

            O livro de Provérbios é um manual de sabedoria. Encerra princípios, que, se observados, conduz-nos a 

uma vida maiúscula e superlativa. Destacamos alguns pontos, aqui, acerca da generosidade: 

 

            Em primeiro lugar, a generosidade é um ganho e não uma perda (Pv 11.24). “A quem dá liberalmente, 

ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda”. Na matemáti-

ca divina, quanto mais você distribui, mais você tem. Quanto mais sementes de bondade você espalha, mais 

Deus multiplica a sua sementeira. Aquele que, com usura, fecha as mãos ao necessitado, e não socorre o aflito, 

as sementes que segura com tanta avareza, vazarão pelos seus dedos. As sementes que se multiplicam não 

são aquelas que comemos, mas as que semeamos. Estou de pleno acordo com o que disse o mártir do cristia-

nismo, Jim Elliot: “Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder”. 

 

            Em segundo lugar, a generosidade é a porta de entrada da prosperidade (Pv 11.25). “A alma generosa 

prosperará, e quem dá a beber será dessedentado”. Deus faz tanto o rico quanto o pobre. É Deus quem fortale-

ce as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm das mãos de Deus. A bênção do Senhor 

enriquece, e, com ela, ele não traz desgosto. Toda boa dádiva procede de Deus. Nada trouxemos para este 

mundo nem nada dele levaremos. Não somos donos de nada. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo per-

tence a ele. Somos apenas seus mordomos. O que o Senhor requer de nós é que sejamos fiéis na mordomia 

dos seus bens. Se o dono é generoso, a única maneira de sermos fiéis ao dono, é sermos generosos com os 

bens do dono que estão sob nossa administração. Na medida que somos generosos com o que nos foi confia-

do, então, o Senhor, o dono de tudo, nos faz prosperar e coloca mais recursos em nossas mãos para adminis-

trarmos. Aqueles que acumulam, de forma egoísta, embora tendo muito, jamais sentem-se saciados. Quem ama 

o dinheiro, dele nunca se satisfaz. Porém, aqueles que dão de beber aos sedentos serão saciados. 

 

            Em terceiro lugar, a generosidade traz ricos dividendos (Pv 19.17). “Quem se compadece do pobre, ao 

Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício”. Os reformadores do século dezesseis falavam, com fre-

quência, sobre o mistério do pobre e o ministério do rico. Os ricos têm mais, não para reter com usura, mas para 

distribuir com generosidade. Quando você se compadece do pobre, suprindo suas necessidades, você faz um 

empréstimo ao próprio Deus. O Senhor, dono de todas as coisas, se torna o seu credor. O Senhor nunca fica 

em débito com ninguém. Fica claro, portanto, que a generosidade traz dividendos abundantes, mas a usura pre-

juízos certos. 

 

            Em quarto lugar, o generoso está sob a bênção de Deus (Pv 22.9). “O generoso será abençoado, porque 

dá do seu pão ao pobre”. O generoso dá a quem não pode lhe retribuir. Não se trata de uma barganha lucrativa. 

Generosidade não é um negócio. Não devemos dar com a intenção de receber de volta uma recompensa. Deus 

não ama o que é dado, mas a quem dá com alegria. Aquele que dá do seu pão ao pobre não dá apenas porque 

lhe sobra, mas dá porque ama. Ele tira um pouco do que lhe é necessário, motivado pelo amor. Por isso, ele é 

abençoado e abençoado por Deus. 

 

            Em quinto lugar, a generosidade traz provisão e evita maldição (Pv 28.27). “O que dá ao pobre não terá 

falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições”. Jesus disse que sempre temos os pobres 

conosco e podemos fazer o bem a eles quando quisermos. Mas, esconder os olhos dos pobres, tendo nós con-

dições de socorrê-los, é atrair maldições sobre a nossa própria cabeça. Não ficamos mais pobres por ajudarmos 

os pobres. Ao contrário, Deus, o nosso provedor, nunca nos deixará ter falta. A generosidade não é uma subtra-

ção, mas uma adição e uma multiplicação! 

 

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! 

 

CHÁ MISSIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

  

SAF 

 

 

 

Obs: O link da reunião será gerado na noite anterior da reunião. 

 

III– Catecismo Maior: 168. O que é a Ceia do Senhor?  

 

R. A Ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento no qual, 

dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de 

Jesus Cristo, é anunciada a sua morte; e os que dignamente parti-

cipam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para sua 

nutrição espiritual e crescimento na graça; têm a sua união e co-

munhão com ele confirmadas; testemunham e renovam a sua grati-

dão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os 

outros, como membros do mesmo corpo místico.  

 

  Mt 26:26,27; I Co 10:16-21;11:23-27.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Como Jesus governa a igreja  

Guy Prentiss Waters - 2018 

 

Como poucos analistas da liderança da igreja, Guy Prentiss Wa-

ter apresenta Como Jesus governa a igreja. 

Nele, o professor de Novo Testamento no Reformed Theological 

Seminary em Jackson, Mississippi, utiliza as bases da eclesiologia de 

modo abrangente, mas breve; erudito, mas acessível, além de claro e 

variado. Tudo ao mesmo tempo. 

O intuito? Fornecer aos pastores, presbíteros e outros líderes 

uma maior compreensão de como dirigir a igreja. 

Um guia bíblico, acessível e sadio sobre a natureza da igreja. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-801-agosto-2021-web-rgb-vale.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

A Última Carta de Amor (2021)  

 

Um filme com prefácio de Ernest Hemingway tem tudo para ser 

impactante. E devo dizer que o filme estrelado por Felicity Jones e Shai-

lene Woodley para a Netflix entrega mistério, emoção e entrelaça com 

muita maestria histórias de casais dos anos 1965 e 2020. 

Baseado na obra literária de Jojo Moyes, A Última Carta de Amor 

acompanha a investigação de uma jornalista londrina após encontrar 

uma série de cartas de um amor proibido dos anos 60. 

Vale ressaltar que assim como todos os filmes e séries indicados 

nessa editoria, no lançamento da Netflix há cenas que precisamos filtrar 

por meio de uma ótica cristã, principalmente em relação ao casal Jenny 

e Boot. Mas podemos ir além e encontrar uma grande lição no amor que 

dura anos. Seja a da importância da família ou o desafio de darmos uma 

chance para novas oportunidades e pessoas, deixando de lado traumas 

do passado que impendem o nosso crescimento. A dica é tirar um dia 

para estourar uma pipoca e se e se emocionar. Bom divertimento! 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-801-agosto-2021-web-rgb-vale.pdf) 

 

 

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-

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


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 

09– Ana Maria Baghin 

 

09– Rafaela Cristina Rossi 

 

13– Everaldo Sérgio Carmello 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

16– Raimundo Baraúna 

 

19– Juliene Berbert Toledo França 

 

 

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 
Adalto 
Carlos 
João 

22/08 
Carlos 
João 
André 

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 Zequinha e Dalva 

22/08 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

22/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

22/08 Presb. Plínio 

29/08 Presb. Nilman 

05/09 Pastor. Wipson  

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

22/08 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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