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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2102 –  05 de setembro 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 LUGAR DAS BOAS OBRAS NA VIDA DO CRENTE 

            Há muitas pessoas que, por não compreenderem o ensino das Escrituras, colocam a prática das boas 

obras como a causa da salvação. Isso é um ledo engano. As boas obras são a evidência da salvação e não a 

sua causa. Praticamos boas obras porque fomos salvos pela graça e não para sermos salvos pelos nossos mé-

ritos. Mas, então, qual é o lugar das boas obras na vida do crente? Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, devemos fazer boas obras porque Deus é glorificado através delas (Mt 5.16). Quando 

os homens veem as nossas boas obras, eles glorificam ao nosso Pai que está nos céus. As boas obras não são 

praticadas para enaltecer a nós mesmos. Não devemos tocar trombetas para chamar atenção para nós mes-

mos, quando estendemos as mãos aos necessitados. Ao contrário, devemos ser discretos ao ajudar o próximo, 

sabendo que fazemos isso em obediência à ordem divina e para a glória de Deus. 

 

            Em segundo lugar, devemos fazer boas obras porque este é o propósito eterno de Deus (Ef 2.10). So-

mos salvos pela graça, mediante a fé e não pelas obras. Se a salvação fosse pelas obras, teríamos do que nos 

gloriarmos e seria uma espécie de medalha de honra ao mérito. É meridianamente claro no ensino das Escritu-

ras que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Deus preparou as boas obras de antemão, 

para andarmos nelas. Ao praticarmos boas obras estamos cumprindo o prévio plano de Deus estabelecido para 

nós. 

 

            Em terceiro lugar, devemos fazer boas obras porque fomos remidos para esse sublime propósito (Tt 

2.14). O Filho de Deus se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um po-

vo exclusivamente seu, um povo zelo de boas obras. Fomos remidos e purificados para pertencermos exclusiva-

mente a Cristo. Fomos remidos e purificados para sermos zelosos na prática das boas obras. Ao praticarmos as 

boas obras estamos cumprindo, também, o propósito da nossa própria redenção. 

 

            Em quarto lugar, devemos fazer boas obras para não nos tornarmos infrutíferos (Tt 3.14). O apóstolo 

Paulo orienta Tito a ensinar os crentes da Ilha de Creta a se distinguirem nas boas obras a favor dos necessita-

dos, para não se tornarem infrutíferos. Nós, crentes, devemos nos distinguir nas boas obras. Devemos ser notá-

veis nessa prática. Não podemos encolher nossas mãos quando se trata de socorrer os necessitados. Deixar de 

ajudar os que carecem de socorro é lavrar uma sentença de esterilidade sobre nós mesmos. Fomos chamados 

para dar frutos, muitos frutos. 

 

 Em quinto lugar, devemos fazer boas obras porque este é o sacrifício que agrada a Deus (Hb 13.16). 

Não podemos ser negligentes na prática do bem nem mesmo na mútua cooperação, pois tais sacrifícios agra-

dam a Deus. O bem que fazemos para os irmãos são como ofertas de libação ao Senhor. O bem que pratica-

mos na terra, chega até aos céus. O bem que fazemos aos homens agrada a Deus. 

 

            Em sexto lugar, devemos fazer boas obras porque a fé sem as obras é morta (Tg 2.14-17). A salvação 

não é pelas obras nem pela fé mais as obras, mas pela fé que realiza obras. As obras são avalistas da fé. Quem 

crê, demonstra sua fé, pela prática das boas obras. Quem crê não despede vazios os irmãos carentes de roupa 

e alimento cotidiano, sem dar-lhes o necessário. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. 

 

            Em sétimo lugar, devemos fazer boas obras porque é assim que demonstramos que o amor de Deus 

permanece em nós (1Jo 3.17). Não podemos amar a Deus a quem não vemos se não amamos aos irmãos a 

quem vemos. Não podemos sonegar ajuda aos irmãos necessitados, fechando-lhes nosso coração, e ao mes-

mo tempo termos o amor de Deus permanecendo em nós. A prática das boas obras é uma evidência de que 

amamos a Deus e de que o amor de Deus habita em nós. 

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 

 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. 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 07/09 (terça-feira), a Secretaria não 

funcionará. 

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no 

uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros 

para reunião administrativa no dia 11/09 (sábado) às 19h na igreja.  

 

 

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:  171. Os que recebem o sacramento da Ceia do 

Senhor, como devem preparar-se para o receber?  

 

R.  Os que recebem o sacramento da Ceia do Senhor devem preparar-

se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a 

respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu 

conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os 

irmãos; da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes 

têm feito mal; de seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, 

renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração 

fervorosa.  

 Êx 12:15; II Cr 30:18,19;Is 55:1; Sl 26:6; Mt 5:23,24;26:26; Lc 1:53; 

Jo 7:37; I Co 5:7,8;10:17;11:18-20,24,28,29,31; II Co 13:5 ; Hb 

10:21,22,24.  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Este é o nosso Deus 

(org. por Kathleen B. Nielson e D.A. Carson) 

 

 A Escritura registra vários casos em que Deus visivelmente se 

revelou a seu povo com um vislumbre de sua indescritível glória. Essas 

manifestações inspiradoras da sua presença, conhecidas como 

“teofanias”, nos proporcionam maravilhosas percepções do ser divino. 

 Nesta coleção de exposições bíblicas, oito mestres proeminentes 

expõem passagens-chave em que Deus se apresentou em maravilhosa 

revelação. A partir da promulgação da lei no Monte Sinai até a transfigu-

ração gloriosa de Cristo, as passagens examinadas neste livro nos desa-

fiam a olhar de novo ao nosso Deus, par que o possamos verdadeira-

mente conhecer, amar e servir.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-748-marco-2017-31919) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Wesley – Um coração transformado pode mudar o mundo (2009) 

 Em 1732, tempo de declínio espiritual na Inglaterra, o país vivia 

um grande abismo entre ricos e pobres. Querendo alcançar o céu por 

meio de suas obras, um jovem sacerdote anglicano chamado John Wes-

ley (Burgess Jenkins) investe tempo visitando prisões, estudando a Bí-

blia e orando. O jovem Wesley é, então, convidado a servir como cape-

lão da comunidade recém-estabelecida de Savannah, Geórgia. John 

parte em direção à América, mas, durante viagem, uma terrível tempes-

tade quase afunda o navio, e Wesley vê sua fé abalada. Por meio da 

amizade de um jovem missionário morávio, John finalmente encontra a 

manifestação da graça que ele sempre procurou.   

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-748-marco-2017-31919) 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

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-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
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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); Eloá (neta Cleusa Gaino); Daniel 

(sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Lisardo 

(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); Diác. Fernando 

Recchia (cirurgia). 

 

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 

03– Débora de Campos Viana 

 

04– João Sebastião Filho 

 

04– Max Reis dos Santos Jesus 

 

 

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 
André 

Fernando 
Edgard 

12/09 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

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 

12/09 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

12/09 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

12/09 Presb. Nilman 

19/09 Presb. Elizeu 

26/09 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

12/09 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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