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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2103 –  12 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

OS PODERES CONSTITUÍDOS DA NAÇÃO 

 

“Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei; ele nos salvará” (Is 

33.22) 

 

            O pensador grego Aristóteles (384-322 a.C.), em sua obra A Política foi o pioneiro a falar sobre a existên-

cia de três órgãos separados a quem cabiam as decisões de Estado. O filósofo inglês John Locke (1632-1704), 

em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil aborda, também, essa matéria. Mas, foi o político e filósofo 

francês Mostequieu (1689-1755) quem criou a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atual-

mente como o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário. No pensamento de Montesquieu não é prudente dei-

xar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, uma vez que a concentração de poder favore-

ce o abuso dele. 

 

            O texto bíblico em epígrafe nos mostra que antes mesmo desses corifeus humanos tratarem da matéria, 

Deus já havia estabelecido essas atribuições, servindo, ele mesmo, de modelo supremo para cada um desses 

poderes. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, o Senhor é o nosso Juiz. O Senhor não é apenas o nosso juiz, mas o juiz justo. Ele 

julga retamente. Seu caráter é impoluto, suas palavras são verdadeiras e seu julgamento é reto. Ele julga se-

gundo a verdade. Nenhum engano é cometido em suas sentenças. Nenhuma injustiça é praticada em suas de-

cisões. No tribunal de Deus não há parcialidade. O juiz é insubornável. Ele não tem por inocente o culpado. No 

julgamento divino não há apadrinhados nem protegidos. A toga do juiz supremo jamais é manchada por corrup-

ção. Ele julga a todos: grandes e pequenos, ricos e pobres, doutos e iletrados, pios e pagãos, governantes e 

governados. No tribunal divino não há dois pesos e duas medidas. Todos serão julgados com a mesma régua da 

justiça. Ele julga as palavras e as ações; julga as omissões e até mesmo os propósitos do coração. Ele tem 

competência até mesmo para julgar foro íntimo, pois a tudo conhece e a todos sonda. 

 

            Em segundo lugar, o Senhor é o nosso Legislador. O Senhor é o supremo legislador. Suas leis são jus-

tas. Elas visam promover o bem e coibir o mal. Elas regulamentam o relacionamento do homem com Deus e 

com o próximo. As leis de Deus são santas. Jamais deturpam a moral ou conspurcam a honra. Leis injustas, que 

oprimem os fracos e favorecem os poderosos, jamais são promulgadas por Deus. Leis imorais que invertem os 

valores, promovem o pecado e escarnecem da virtude são abominações aos olhos deste sábio legislador. As 

leis de Deus são perfeitas. Não precisam ser atualizadas nem jamais podem ser ab-rogadas. Deus promulgou-

as não para nos amordaçar ou privar-nos de liberdade, mas para proporcionar-nos uma vida livre e bem-

aventurada. 

 

            Em terceiro lugar, o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o supremo governante. Seu trono está no céu. 

Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade e sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele é 

soberano. Nada escapa ao seu controle. Ele governa o universo e tem as rédeas da história em suas mãos. Ele 

é o comandante em chefe dos exércitos celestiais. Nas suas mãos estão todo poder e toda autoridade. Ele go-

verna as nações. Ele levanta reis e faz reis apearem do poder. Ele exalta uns e rebaixa outros. Seu reino é eter-

no e a extensão do seu reinado abrange todas as nações. 

 

            Nenhum sistema de governo deste mundo, por mais refinado, pode comparar-se ao governo divino. Os 

juízes, os legisladores e os governantes humanos são falhos. Os poderes constituídos, embora legítimos, são 

passíveis de erros. Porém, Deus é perfeito em seu ser e poderoso em suas obras. Por isso, só ele pode nos sal-

var. Nele estão os nossos olhos. Ele á a nossa esperança! 

 

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! 

 

PROJETO ANA 

 Dia 14/09 (terça-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar por 

nossos filhos. Esperamos vocês. “A melhor maneira de influenciar os nos-

sos filhos é orando por eles. Devemos não apenas falar de Deus para os 

nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos filhos para Deus. É tempo 

de você se colocar na brecha em favor de seus filhos!” (Hernandes Dias 

Lopes).  

 

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:   172. Uma pessoa que duvida de que esteja em 

Cristo, ou de que esteja convenientemente preparada, pode chegar-se à 

Ceia do Senhor?  

 

R. Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo, ou de que esteja 

convenientemente preparada para participar do sacramento da 

Ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, em-

bora não tenha ainda a certeza disto; mas aos olhos de Deus o 

tem, se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interes-

se, e sem fingimento deseja ser achada em Cristo e apartar-se da 

iniqüidade. Neste caso, desde que as promessas são feitas, e este 

sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos e que es-

tão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se 

para ter as suas dúvidas dissipadas; e, assim fazendo, pode e de-

ve chegar-se à Ceia do Senhor para ficar mais fortalecida.  

 

  Is 40:11,29,31;50:10;54:7,8,10; Sl 31:22;42:11; Mt 

5:3,4;11:28;26:28; Mc 9:24; At 9:6;16:30;Rm 7:24,25; I Co 11:28 ;II 

Tm 2:19.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Abismo entre promessa e realidade - O evangelho  segundo Abraão 

(Iain M. Duguid) 

 

 Nossa  maior necessidade, para viver pela fé no meio do abismo 

da realidade, não é ter um bom exemplo a seguir. Em vez disso, precisa-

mos de um entendimento cada vez maior do evangelho de Jesus Cristo, 

de seus sofrimentos e da glória que se seguiu como o contexto para 

nossos sofrimentos presentes e a esperança segura da glória vindoura. 

 Em Cristo, Deus forneceu o clímax para a história contada no An-

tigo Testamento. Jesus não chegou inesperadamente; sua vinda foi re-

petidamente anunciada no Antigo Testamento não apenas em profecias 

explícitas sobre o Messias, mas também por meio das histórias de todos 

os eventos, personagens e circunstâncias. 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-746-janeiro-2017-31798 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Nerve – Um jogo sem Regras 

 Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest e até mesmo aplicati-

vos de jogos online e namoros bombardeiam jovens e adolescentes com 

ilusões de uma vida perfeita que, talvez com o auxílio da internet, pode-

rão alcançar. Algo muitas vezes perigoso. 

 Nerve – Um jogo sem Regras retrata muito bem essa nova reali-

dade em que nossa sociedade está inserida. A estudante Vee, pressio-

nada pelos amigos, decide participar do jogo online. Porém, ele toma um 

rumo assustador e, ao chegar no estágio final, Vee precisa tomar deci-

sões que irão determinar o seu futuro, trazendo fama e dinheiro. 

 Mostrando cenários “comuns” da juventude – escola, festas, lan-

chonetes com amigos, etc. – o filme, ao mesmo tempo que nos diverte, 

serve como um alerta para os perigos da internet, relembrando que é 

necessário estarmos atentos ao que nossos jovens consomem e como 

isso afeta o dia a dia e a construção do seu futuro. 

 Indicados para debates em encontros de jovens e adolescentes, 

e até mesmo para pais. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449)  

 

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-

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); 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  

12– Pedro Marques Barcellos 

 

12– Pedro Vieira 

 

17– Sônia Maria Cintra Nunes 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IPararas/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

19/09 
Edgard 

Amarildo 
Adalto 

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 

19/09 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

19/09 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

19/09 Presb. Elizeu 

26/09 Presb. Plínio 

03/10 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

19/09 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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