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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2113 –  21 de novembro 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 QUARTO DA ORAÇÃO 

 
            Numa tosca imitação dos fariseus, nós gostamos dos holofotes, somos atraídos pelas luzes da ribalta, onde 

fazemos propaganda de nossa vida espiritual. Porém, Deus nos espera para um encontro no quarto da oração, no 

anonimato do lugar secreto. Os fariseus gostavam de orar em público e tocar trombetas para estadear suas pretensas 

virtudes, mas nossa vida em público deve ser o reflexo da nossa comunhão com Deus no quarto da oração. O quarto 

da oração é o nosso lugar secreto, é o santo dos santos onde a glória de Deus assiste. É ali que Deus nos vê, nos ou-

ve e nos recompensa. O quarto da oração é a caminhada de Enoque com Deus, o passeio de Deus com Adão na vira-

ção da tarde no jardim do Éden e a experiência da sarça que ardia e não se consumia para Moisés. O quarto da ora-

ção é onde o azeite da viúva jorra, enquanto tem vasilhas vazias. O quarto da oração é onde o menino morto tem sua 

carne aquecida e se levanta da morte. O quarto da oração é o Jordão onde Eliseu recebe porção dobrada do espírito 

de Elias e onde Jeú recebe a unção para ser rei de Israel e virar a página da história do seu povo. O quarto da oração 

representava os lugares solitários para onde Jesus se dirigia, para passar noites em comunhão com o Pai. 

 

            O quarto da oração é o ventre do peixe para Jonas, a ilha de Patmos para João, o porão do navio para Paulo. 

O quarto da oração é o cenáculo para os cristãos primitivos e a casa que treme pela visitação do Espírito Santo para a 

igreja de Jerusalém. O quarto da oração é onde temos o maior deleite na terra, pois é ali que ficamos na presença de 

Deus, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A porta fechada do quarto é onde a porta do céu se 

abre. Ali é o lugar onde Jesus vem ao nosso encontro e o Espírito nos unge com o óleo da alegria. É nesse lugar se-

creto que as maiores batalhas são travadas. É nesse lugar que as vitórias mais esplêndidas são alcançadas. É no 

quarto da oração que somos revestidos de poder para vivermos vitoriosamente. É nesse lugar secreto que a família 

experimenta seus maiores milagres, a igreja recebe a sua maior força e os céus se fendem para derramar os mais po-

derosos avivamentos. 

 

            O quarto da oração enseja-nos quatro lições: 

 

            Em primeiro lugar, é ali que abrimos a agenda da obediência sem racionalizações. Jesus nos ordenou a entrar 

no quarto e falar com Deus em secreto. É ali que o Pai tem um encontro conosco. Se estamos ocupados demais para 

nos ocuparmos com Deus então nossa vida caiu num ativismo estéril. Devemos nos deleitarmos em Deus mais do que 

nas bênçãos de Deus. O doador é melhor do que suas dádivas. 

 

            Em segundo lugar, é ali que a agenda da oração a Deus foge dos holofotes. É ali que falamos com Deus em 

secreto, sem fazermos propaganda de quem somos e do que fazemos. É ali, no anonimato do quarto fechado, que 

Deus nos vê, nos ouve e nos recompensa. Se não prevalecermos com Deus em secreto, não teremos poder para pre-

valecer diante dos homens em público. Devemos, à semelhança de Elias, nos prostramos diante do Rei dos reis, para 

depois nos levantarmos diante do rei. 

 

            Em terceiro lugar, é ali que desfrutamos íntima comunhão com Deus. No quarto, com a porta fechada nos desli-

gamos do barulho do mundo, para concentrarmo-nos no relacionamento íntimo com Deus. Ali cessam as vozes do la-

bor para falarmos com Deus e ouvirmos sua doce voz. Nosso prazer em Deus deve ser maior do que nosso deleite nas 

maiores bênçãos de Deus. A comunhão com Deus deve ser nossa maior aspiração, nossa maior busca e nosso mais 

precioso tesouro espiritual. 

 

            Em quarto lugar, é ali que as recompensas divinas nos alcançam. Deus vê em secreto, Deus age em secreto, 

Deus recompensa em secreto, mas os resultados dessa audiência com a porta do quarto fechada refletem na vida em 

público. Pela oração recebemos poder. Pela oração somos curados, consolados e capacitados. Porém, sem oração 

nos distrairemos e nos afadigaremos com muitas coisas e perderemos o principal, a única coisa necessária. Sem ora-

ção nossa vida será rasa, infrutífera e sem virtude do Espírito Santo. Você tem encontrado a Deus no seu quarto de 

oração? 

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! 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOAR É A ARTE DE AMAR O PRÓXIMO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

92 pessoas no Templo - A quantidade de lugares será limitada para que 

o distanciamento seja respeitado. 

  

III– Catecismo Maior:  182. Como o Espírito nos ajuda a orar?  

 

R. Não sabendo nós o que havemos de pedir, como convém, o Espíri-

to nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por 

quem, pelo quê, e como devemos orar; operando e despertando 

em nossos corações (embora não em todas as pessoas, nem em 

todos os tempos, na mesma medida) aquelas apreensões, afetos e 

graças que são necessários para o bom cumprimento desse dever.  

  Sl 10:17;80:18;Zc 12:10; Rm 8:26.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 O Pensamento econômico e social de Calvino 

André Biéler 

 

 No atual contexto de problemas políticos, econômicos e sociais 

brasileiros e mundiais, encontramos propostas de soluções de várias ori-

gens. Em O Pensamento econômico e social de Calvino, André Biéler 

confronta interpretações distorcidas sobre o reformador Calvino e o cal-

vinismo, mas, também, mostra como a verdadeira exegese responsabili-

za os homens, a sociedade e as autoridades constituídas a respeito das 

profundas e inomináveis injustiças que se verificam nas relações políti-

cas, econômicas e sociais que envolvem o poder e o dinheiro. 

 É uma redescoberta da ética cristã (muitas vezes ignorada nos 

meios reformados) e que talvez ajude alguns crentes a encontrarem o 

senso ético que englobe a totalidade da existência, pessoal e coletiva e 

a influência do cristianismo em todas as camadas e setores da socieda-

de. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-804-novembro-2021-web-rgb-valeeste.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Viúva Negra (2021) 

 

O tão aguardado filme solo da heroína da Marvel chegou aos ci-

nemas em 2021 e  já está disponível no Disney Plus. 

A despedida de Scarlett Johansson do MCU é uma aventura ex-

plosiva e envolvente que revela um pouco da história da Viúva Negra 

antes dos Vingadores. Para fãs de histórias em quadrinhos e heróis 

(como eu!) são 2h14min de adrenalina e pequenos spoilers do que virá 

nas próximas fases da Marvel. 

No filme, vemos Natasha de volta às origens e em contato com 

sua família para uma quase impossível reconciliação. Romanova precisa 

lutar novamente contra o regime que desde sua infância a prepara para 

se tornar uma agente suprema. 

Apesar de estar 100% envolvida nas cores, efeitos especiais, fi-

gurino e trilha sonora que apenas a Marvel e a Disney conseguem ofere-

cer, a história da Viúva Negra me chama atenção para algo precioso e 

necessário, a família... 

Uma instituição importantíssima em tempos tão incertos e sombrios. Vale 

a pena assistir! 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-804-novembro-2021-web-rgb-valeeste.pdf) 

 

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 

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


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 famili-
ares 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); Diác. Fernando Recchia (recuperação da 

cirurgia); Maria Inês Reco (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 

19– Ana Laura Mazzucatto Portes 

 

19– Samara Rodrigues dos Santos 

 

19– Abkelli Caroline Baptista Campos Ramos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

21– Ezequiel Marques Barcellos 

 

23– Sidnei Mathias 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

24– Ariovaldo e Sônia dos Santos     

(Bodas de Prata dourada) 42 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. 
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Adalto 
Carlos 
João 

28/11 
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 Carlos e Tamires 

28/11 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

28/11 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

28/11 Pr. Wipson - AGE 

05/12 Pastor. Wipson 

12/12 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

28/11 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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