
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3351-1403 
Tel.: 3544-4382 

 
(19) 99485-4558 –Secretaria  
(segunda a sexta) 

 
 
 
 
 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL  (bco 001) 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
 
LIDERANÇA: 
 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
 
 
Presbíteros: 
 
Elizeu Martins 
 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Diáconos: 
 
Adalto Merquiades 
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Carlos Alexandre Marinho 
 

 
Edgard Araújo 
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
Roberto  Recchia 
 
 
Superintendente: 
 
Nilman  Krebsky 
 

BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2105 –  26 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

JUÍZO SOBRE OS SOBERBOS 
“Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos”. Salmo 119.21 

 

 

 

Só uma pessoa soberba pode acolher a Palavra de Deus para depois desviar-se dela. Só um indivíduo besunta-

do de orgulho pode julgar-se autossuficiente, a ponto de sacudir o jugo da verdade, desviando-se, assim, dos 

mandamentos de Deus. A soberba é a sala de espera da ruína. É o corredor do fracasso. É a loucura mais con-

sumada. Deus resiste ao soberbo. Sobre o soberbo vem as maldições decorrentes da desobediência à lei de 

Deus. O próprio Deus repreende os soberbos. Ele mesmo faz cair sobre a cabeça do soberbo as consequências 

de seus desejos megalomaníacos e suas escolhas insanas. 

 

O soberbo é aquele que não conhece a Deus e nem a si mesmo. Todo aquele que conhece a majestade perene 

de Deus e sua própria insignificância passageira curva-se humildemente, rogando a Deus misericórdia. Aqueles 

que se desviam dos mandamentos de Deus são também malditos. Isso porque eles mesmos atraem sobre sua 

cabeça a maldição. 

 

Ao se afastarem da verdade, mergulham na mentira. Ao se distanciarem da luz, chafurdam-se nas trevas. Ao 

darem as costas ao instrumento que Deus deu para nos santificar, enveredam-se pelos caminhos sinuosos da 

impiedade e da perversão. Não se desvie dos mandamentos de Deus. Faça deles o seu deleite e o seu prazer. 

Em obedecê-los há grande recompensa. 

 

 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 

 

 



 

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! 

 

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:  174. Que se exige dos que recebem o sacra-

mento da Ceia do Senhor, na ocasião de sua celebração?  

 

R. Exige-se dos que recebem o sacramento da Ceia do Senhor que, 

durante a sua celebração, esperem em Deus, nessa ordenança, 

com toda a santa reverência e atenção; que diligentemente obser-

vem os elementos e os atos sacramentais; que atentamente discri-

minem o corpo do Senhor, e, cheios de amor, meditem na sua mor-

te e sofrimentos, e assim se despertem para um vigoroso exercício 

das suas graças, julgando-se a si mesmos e entristecendo-se pelo 

pecado; tendo fome e sede ardentes de Cristo, alimentando-se ne-

le pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, 

regozijando-se no seu amor, sendo gratos pela sua graça e reno-

vando o pacto que fizeram com Deus e o amor a todos os santos.  

 

  II Cr 30:21; Zc 12:10; Sl 22:26;63:1; Jr 50:5;  Lc 22:19; Jo 

1:16;6:35; At 2:42; I Co 10:17;11:29,31; Gl 2:20;3:1; Fp 3:9; Cl 1:19; 

I Pe 1:8.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Mulher na Crise da Meia-Idade 

Jim e Sally Conway (2001) 

 

Um guia indispensável para mulheres que enfrentam uma difícil 

transição, assim é A Mulher na Crise da Meia Idade. Com uma aborda-

gem positiva e encorajadora, Jim e Sally Conway abordam um problema 

comum e muitas vezes ignorado.  

O livro é leitura obrigatória para aquelas que estão passando por 

uma crise de identidade, muito comum na meia-idade, e sofrem em si-

lêncio. Com o propósito de auxiliar no fortalecimento e restauração da 

confiança feminina, os autores trazem por meio da Palavra uma espe-

rança para as mulheres que se sentem culpadas e desenvolveram doen-

ças emocionais como depressão e ansiedade. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-802-setembro-2021-web-rgb-1.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Mulher-Maravilha 1984, uma egotrip (2020) 

 

Controlar o futuro. Mudar o passado. Ser famoso. Ter autoconfi-

ança. Uma poupança cheia. Ser o dono do mundo... Esses são alguns 

dos muitos desejos que rondam a mente e o coração das pessoas ao 

nosso redor. E, como a arte imita a vida, também são os dos persona-

gens de Mulher-Maravilha 1984, o filme da heroína da DC que já está 

disponível na HBO Max, o novo serviço de streaming que tem conquista-

dos fãs no Brasil.  

Um spoiler da história? Temos. Mulher-Maravilha 1984 acompa-

nha Diana durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande 

inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord e a amiga que virou ini-

miga Barbara Minerva, quando coisas estranhas passam a acontecer 

após o contato de ambos com uma relíquia (um misterioso cristal) que 

tem o poder de revelar o pior de cada pessoa. 

  O longa sobre Diana Prince consegue expor de uma maneira leve 

e esperançosa como a ganância do homem tem a capacidade de destru-

ir o mundo. Com mais de duas horas de duração, o filme encanta por 

suas cores vivas e contrastantes (algo não muito comum no universo 

DC), assim como o choque cultural e tecnológico dos personagens do 

primeiro filme (que se passa durante a Grande Guerra). É diversão ga-

rantida para toda família. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-802-setembro-2021-web-rgb-1.pdf) 

 

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-
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. 

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


*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 (recuperação da 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 

23– Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

 

24– José Renan dos Santos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

26– Ivone Maria Silva dos Santos 

 

 

 

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/  

  

 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 
Amarildo 
Adalto 
Carlos 

03/10 
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 Zequinha e Dalva 

03/10 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

03/10 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

03/10 Pastor. Wipson 

10/10 Presb. Nilman 

17/10 Presb. Elizeu  

PROJEÇÃO 

HOJE João 

03/10 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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