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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2100 –  22 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

É TEMPO DE GUERRA 

 

            O cristianismo proclama a paz, mas vive em guerra. Não uma guerra contra pessoas, mas contra princi-

pados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebrosos e forças espirituais do mal, nas regiões celes-

tes. Essa guerra é espiritual. Lidamos com um inimigo real, porém invisível. Não podemos enfrentá-lo com ar-

mas carnais. Esse inimigo é assassino e ladrão. É mentiroso e cruel. É maligno e destruidor. Nessa guerra espi-

ritual precisamos atentar para algumas realidades: 

 

            Em primeiro lugar, precisamos saber contra quem estamos lutando (Ef 6.11,12). Nossa luta não é contra 

carne e sangue. Nossa guerra não é contra pessoas. O diabo é o nosso inimigo e ele não está sozinho. Ele tem 

anjos caídos que fazem parte do seu exército. Os demônios não descansam nem tiram férias. Eles usam cila-

das e diversas estratégias para roubar, matar e destruir as pessoas. Esses inimigos são astutos, malignos e as-

sassinos. São principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. 

 

            Em segundo lugar, precisamos saber quais são suas estratégias do inimigo (Ef 6.11). O diabo tem um 

arsenal variado. Ele tem muitas estratégias. Usa ciladas e estratagemas para capturar, atormentar e arruinar as 

pessoas. Para cada indivíduo ele usa armas diferentes. A uns, ele ataca na área da vaidade. A outros, ele ataca 

na área da sexualidade. Mas, a outros, ataca na área da ganância. Poder, sexo e dinheiro são laços sutis e ar-

mas afiadas para prender e destruir muitas pessoas. O diabo e seus agentes usam, também, a pressão (Ef 

6.13). Trata-se do dia mal. Muitas pessoas são atacadas com armas de grosso calibre e ficam atordoadas e até 

mesmo profundamente feridas por esses ataques frontais. Ainda, o inimigo usa a constância (Ef 6.13). Quando 

ele dá uma trégua é apenas para realinhar suas estratégias e atacar com mais ferocidade e com novas táticas. 

 

            Em terceiro lugar, precisamos usar toda a armadura de Deus (Ef 6.11,14-17). Entrar nessa guerra de ca-

ra limpa, sem proteção é uma insensatez. O inimigo sempre irá explorar as brechas. Precisamos nos revestir de 

toda a armadura de Deus, protegendo nossa cabeça com o capacete da salvação; nosso corpo, com a couraça 

da justiça e com o escuda da fé; e, nossos pés com os calçados do evangelho.  Precisamos, de igual modo, 

usar a espada do Espírito tanto para nos defender como para vencer o adversário. O inimigo usa seu exército 

de flecheiros para nos atacar com suas setas inflamadas. Sem a proteção divina e sem as armas espirituais, 

poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, não podemos prevalecer. 

 

            Em quarto lugar, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder (Ef 6.10). Uma vez que 

essa luta não é carnal, mas espiritual, não podemos entrar nela fiados em nosso próprio poder. Precisamos ser 

revestidos como o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está à nossa dispo-

sição a suprema grandeza do poder de Deus. A igreja é o povo mais poderoso do mundo, porque embora fraco, 

tem à sua disposição o poder daquele que é onipotente. 

 

            Em quinto lugar, precisamos entrar nessa guerra com toda oração (Ef 6.18). A oração conecta a fraque-

za humana à onipotência divina e une o altar da terra ao trono do céu. Quanto mais dependemos de Deus, mais 

fortes nos tornamos. Quanto mais confiamos nos recursos que emanam do céu, mais poder experimentamos na 

terra. A igreja de Deus avança de joelhos e triunfa por intermédio da oração. Quando a igreja ora, o braço de 

Deus age em seu favor e os inimigos são desbaratados. Quando entramos na batalha fortalecidos com o poder 

de Deus, usando toda a armadura de Deus, com toda oração e súplica, triunfamos gloriosamente! 

 

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: 169. Como ordenou Cristo que o pão e o vinho 

fossem dados e recebidos no sacramento da Ceia do Senhor?  

 

R.  Cristo ordenou que os ministros da Palavra, na administração deste 

sacramento da Ceia do Senhor, separassem o pão e o vinho do uso co-

mum pela palavra da instituição, ações de graça e oração; que  tomas-

sem e partissem o pão e dessem, tanto este como o vinho, aos comun-

gantes, os quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e 

beber o vinho, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido 

e dado, e o seu sangue derramado em favor deles.  

  Mc 14:22-24.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Erasmo Braga, o protestantismo e a sociedade brasileira  

(Alderi Souza de Matos 2008) 

 

É tempo de olharmos para a nossa história. No mês que a IPB celebra 

162 anos do início do protestantismo no País, o livro Erasmo Braga, o 

protestantismo e a sociedade brasileira é uma leitura rica e preciosa so-

bre a importante contribuição desse pastor, educador, pensador e líder 

cooperativo protestante para a educação e o presbiterianismo brasileiro. 

Erasmo Braga se orgulhava de ser um cristão reformado e se empolga-

va com as possibilidades de renovação desse movimento, sem deixar ao 

mesmo tempo de criticar as suas falhas. 

Na obra, Alderi de Matos explora ainda o ideal de Erasmo sobre a mis-

são da igreja cristã no mundo: a plena transformação da sociedade me-

diante o evangelho de Cristo e a atuação das igrejas herdeiras da Refor-

ma. 

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

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

A Escavação (2021) 

 

“Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”. A frase escrita 

em bancos preservados da época da ditadura de Pinochet no Estádio 

Nacional do Chile, em Santiago, me impactou muito quando a vi durante 

um tour no início de 2019. Afinal, ela revela marcas sangrentas da histó-

ria chilena (vale a pena pesquisar sobre a final da Copa do Mundo do 

Chile de 1962). E foram justamente essas palavras que vieram a minha 

mente ao assistir o longa A Escavação de Simon Stone, para o Netflix. 

Uma história real que nos leva até 1938, quando Edith Pretty re-

solve contratar um escavador para explorar o seu terreno. O resultado é 

uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século 20. 

 Assim como o povo chileno, Basil Brown, o escavador, ressalta 

várias vezes durante o filme o quão importante é conhecermos nossa 

origem, para assim sabermos para onde estamos indo. Como uma reve-

lação do acontecido. 

O interessante da história é que ela revela outra, já muito conhe-

cida por todos nós e enredo de inúmeros filmes e série. Em A Escavação 

vemos o período pré 2ª Guerra, quando a Inglaterra se prepara para lu-

tar contra o Nazismo de Hitler. 

Histórias entrelaçadas que mudaram o mundo. 

Amor. Sofrimento. Esperança. Gratidão. Anseio. São muitos os 

sentimentos expressos em duas horas. Não o deixe de fora da sua lista 

de filmes a assistir. 

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

 

 

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-

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


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 

16– Raimundo Baraúna 

 

19– Juliene Berbert Toledo França 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

24– Andréa Séli Coelho 

 

24– Nelson de Lima 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25– André e Marisol   

(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 
Carlos 
João 
André 

29/08 
João 
André  

Fernando 

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 Plínio E Selma 

29/08 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

29/08 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

29/08 Presb. Nilman 

05/09 Pastor. Wipson 

12/09 Presb.  Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

29/08 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) 

 
ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
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