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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2106 –  03 de outubro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESILIENTES E PERSEVERANTES 

“Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente”. 2 Co-

ríntios 4.17 

 

Não se experimenta a cura sem passar pela enfermidade. Não há vitória sem luta e não há coroa sem cruz. Mui-

tas vezes, em tempos difíceis, nossas orações se restringem a pedir pelo fim das lutas. Deus, no entanto, não 

faz nada sem propósito e ele não se agrada de nos ver sofrer. Como Pai zeloso, se ele permite que sejamos 

provados é porque deseja que conheçamos mais intimamente quem ele é. “Deus é amor”. (1Jo 4.8) 

 

Podemos perder bênçãos preciosas quando não vivemos os desertos da vida na perspectiva correta. Em ne-

nhuma circunstância, por mais difícil que seja, faltará o cuidado paterno para um filho do Altíssimo ou será retira-

da a promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se a providência de Deus contempla 

provações, pode estar incrustada nelas, a coroa que ele deseja nos dar. Passar pela prova nessa perspectiva é 

saber que Deus está trabalhando para que sejamos mais preciosos. O corpo estranho que fere a ostra será nela 

a pérola que lhe atribuirá grande valor. 

 

Sejamos resilientes e perseverantes nos tempos de provação e jamais nos esqueçamos que somos filhos ama-

dos do soberano Deus. “Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os 

olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera”. (Is 64.4) 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

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. 

 

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:   175. Qual é o dever dos crentes depois de rece-

berem o sacramento da Ceia do Senhor?  

 

R. O dever dos crentes, depois de receberem o sacramento da Ceia 

do Senhor, é o de seriamente considerar como se portaram nele, e 

com que proveito; se foram vivificados e confortados; devem bendi-

zer a Deus por isto, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a 

reincidência, cumprir seus votos e  animar-se a atender sempre a 

esta ordenança; se não acharem, porém, nenhum benefício, deve-

rão refletir novamente, e com mais cuidado, na sua preparação pa-

ra este sacramento e no comportamento que tiverem na ocasião, 

podendo, em uma e outra coisa, aprovar-se diante de Deus e de 

suas próprias consciências, esperando com o tempo o fruto de sua 

participação; se perceberem, porém, que nessas coisas foram re-

missos, deverão humilhar-se, e para o futuro participar desta orde-

nança com mais cuidado e diligência.  

 

  I Cr 15:12-14; Is 8:17; Sl 27:4;50:14;77:6;123:1,2;139:23,24; Os 

14:2; At 2:42,46,47; I Co 10:12;11:17,25,26,30,31; II Co 2:14;7:11; 

Rm 11:20.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Diretrizes para o Ensino na Igreja Local 

Karen B. Tye 

 

O livro de Karen B. Tye, professora de Educação Cristã no Eden Theolo-

gical Seminary em Saint Louis, Missouri, é um gatilho (positivo) para se 

pensar e desenvolver o ministério educacional. 

Diretrizes para o Ensino na Igreja Local explora os elementos essenciais 

para o bom desenvolvimento da Educação Cristã nas igrejas. Para isso, 

Karen aborda e reflete sobre seis áreas que considera importantíssimas: 

(1) conceito, (2) objetivo, (3) contexto, (4) conteúdo, (5) participantes e 

(6) processo e método. 

Cada um dos elementos essenciais é guiado por uma pergunta-chave 

que impulsionará o ministério educacional de quem o estuda. Vale a lei-

tura. 

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

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Ad Astra – Rumo as Estrelas 

(2019) 

 

Em Ad Astra – Rumo as Estrelas, Brad Pitt é um astronauta experiente e 

com todos os diferenciais que a profissão exige. 

Ambientado em um tempo futuro, o filme de ficção científica explora a 

viagem do personagem de Pitt em uma jornada ao limite do sistema so-

lar em busca de seu pai, um renomado astronauta desaparecido há 15 

anos. 

No decorrer do longa e durante as trocas de diálogos podemos ver como 

uma vida sem esperança da eternidade é vazia e tira a beleza de tudo 

ao nosso redor, além de acompanhar o processo de cura e perdão entre 

pai e filho. 

Com belas imagens e excelente direção, Ad Astra traz cenas de mistério, 

tensão, ação, tristeza e surpresas ao telespectador, gerando incômodo e 

impacto. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903)  

 

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
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903


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 

26– Kevyn Martins Gonçalves Santos 

 

27– Ivone Maria Silva dos Santos 

 

27– Raphael Martins Gonçalves Santos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

08– Dirce Nava Mussarelli 

 

09– Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

06- Fabiana Lozan e Edvaldo  Lozan    

(Bodas de Cerâmica ou Vime)  09 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/  

  

 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 
Adalto 
Carlos 
João 

10/10 
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 Plínio e Selma 

10/10 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

10/10 —— 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/10 Presb. Nilman 

17/10 Presb. Elizeu 

24/10 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

10/10 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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