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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2114 –  28 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 

                                                           

 
 
 

 

  
NÃO ENTRE POR ESSE CAMINHO 

 

            O profeta Isaías, fazendo um diagnóstico da sociedade de Judá, elenca vários “ais” que apontam para o 

juízo de Deus àqueles que seguem o caminho sinuoso do pecado. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, o caminho da ganância insaciável (Is 5.8). “Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem 

campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra!”. A Bíblia não condena a 

riqueza, mas a usura. Quando o homem, com ganância insaciável, acumula para si bens, para assenhorar-se de 

casas e campos, deixando os demais na dependência de seu monopólio, está sob a mira do juízo divino. 

 

            Em segundo lugar, o caminho da bebedeira desenfreada (Is 5.9). “Ai dos que se levantam pela manhã e 

seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta!”. O texto descreve a figura de um 

ébrio, alguém que já perdeu a conexão com a realidade. Esse indivíduo não trabalha mais. Seu projeto de vida é 

render-se à bebedeira desde o amanhecer até às altas horas da noite.  Quanto mais ele bebe mais necessidade 

sente de beber. Ele não cessa de beber até ficar inflamado pela bebida. Seu mundo é o álcool. É um escravo do 

vício. 

 

            Em terceiro lugar, o caminho da depravação moral (Is 5.18). “Ai dos que puxam para si a iniquidade com 

cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro!”. Há aqueles que se orgulham de sua depravação mo-

ral. Sentem-se importantes ao arrastar para si mesmos os pecados mais escandalosos, as injustiças mais vergo-

nhosas e a iniquidade mais vil. Esses fazem propaganda de suas façanhas imundas. Refestelam-se no pecado. 

Tocam trombeta sempre que ultrapassam a fronteira de sensatez. 

 

            Em quarto lugar, o caminho da inversão de valores (Is 5.20). “Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, 

mal; que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce e o doce, por amargo!”. Esta é 

uma descrição de um indivíduo que está no fundo do poço. É o estágio mais baixo da depravação. É a degrada-

ção no seu estágio mais avançado. Não se trata de concessão ao erro ou de tolerância ao mal. Mas, de uma de-

clarada e aberta inversão de valores. É colocar a vida pelo avesso. É aplaudir o que é vergonhoso e reprovar o 

honroso. É ter vergonha do certo e promover o errado. É escarnecer da virtude e fazer propaganda do vício. 

 

            Em quinto lugar, o caminho da soberba inconsequente (Is 5.21). “Ai dos que são sábios a seus próprios 

olhos e prudentes em seu próprio conceito!”. Tocar trombeta para chamar a atenção para suas próprias realiza-

ções já é vexatório demais, mas orgulhar-se de uma sabedoria inexistente e julgar-se prudente aos próprios olhos 

é insensatez consumada. A soberba, de fato, é a sala de espera da ruína. Não devem ser nossos próprios lábios 

que nos louvam. Aplaudir a si mesmo é sinal de grotesca imaturidade. 

 

            Em sexto lugar, o caminho da injustiça clamorosa (At 5.22,23). “Ai dos que são heróis para beber vinho e 

valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça!”. A conde-

nação virá sobre aqueles que batem no peito e se orgulham de sua capacidade de beber e até misturam bebida 

forte, julgando que isso é uma virtude. Coitados! Eles perdem a lucidez. Perdem a capacidade de julgar retamente. 

Perdem o senso de justiça. Acabam se rendendo a esquemas de corrupção, a ponto de aceitarem suborno para 

culpar os inocentes e inocentar os culpados. 

 

            Isaías olhou esse cenário cinzento para diagnosticar os pecados alheios, mas, agora, ao contemplar a san-

tidade de Deus, olha para si mesmo e clama: “Ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, 

habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos!” (Is 6.3). Que 

em vez de olharmos apenas para fora para ver os pecados dos outros, olhemos para o alto para contemplar a san-

tidade de Deus e para nós mesmos para ver a hediondez de nossa própria condição. Só assim, deixaremos de 

andar pelos caminhos sinuosos da transgressão para andar nos retos caminhos da santidade. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/ https://lpc.org.br/ 



 

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! 

 

CULTO INFANTIL 

 Excepcionalmente, neste  domingo dia 28/11/21, não haverá  Cul-

to Infantil em virtude  da AGE da IPA. 

 

SANTA CEIA 

No próximo domingo dia 05/12/2021, estaremos celebrando a Ceia 

do Senhor. Você, membro comungante, não falte! Relembremos a morte 

e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, par-

tilhamos do pão e do vinho. 

 

 

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:  183. Por quem devemos orar?  

 

R. Devemos orar por toda a Igreja de Cristo na terra, pelos magistra-

dos e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e 

até mesmo pelos nossos inimigos, e pelos homens de todas as 

classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer; porém, não 

devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem 

cometido o pecado para a morte.  

 

  Gn 32:11; II Sm 7:29; Sl 28:9; Mt 5:44; Jo 17:20; Ef 6:18;Sl 28:9; I 

Tm 2:1,2; II Ts 1:11;3:1; Cl 4:3; Tg 5:16; I Jo 5:16.  

h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m / t e x t o s / c a t e c i s m o s /

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Eu não sei mais em quem tenho crido  

Douglas Wilson  

 

Uma ajuda original e proveitosa para a compreensão do crescen-

te debate sobre a teologia relacional, assim é Eu não sei mais em quem 

tenho crido. 

O livro contém críticas bíblica, filosófica e teológica sobre essa 

vertente doutrinária que tem crescido cada vez mais na sociedade, inclu-

sive no meio cristão. Uma leitura relevante tanto aos que estão tendo 

seu primeiro contato com o teísmo relacional quanto àqueles que já es-

tão profundamente envolvidos nesse debate tão importante. 

Douglas Wilson, autor do livro, é pastor da Christ Church, em 

Moscow, Idaho, editor da revista Credenda/Agenda, e membro do Con-

selho de Teologia e Filosofia do New St. Andrews College. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Filhos do Ódio (2020)  

 

Nos últimos anos, Spike Lee tem ganhado cada vez mais desta-

que por seus filmes impactantes e focados em heróis reais da socieda-

de. E o enredo de Filhos do Ódio (2020) não poderia ser diferente, já 

que tem Lee como produtor executivo. 

Disponível na Netflix, o longa estrelado por Lucas Till conta a his-

tória de Bob Zellner, um jovem, filho de pastor e neto de um líder da Ku 

Klux Klan, que decide questionar (assim como o seu pai) o histórico de 

ódio com que nasceu e se tornar um aliado na luta pelos direitos civis 

negros na década de 1960. 

O jovem, que se torna um porta-voz contra a segregação racial no 

sul dos Estados Unidos, uma região historicamente marcada por crimes 

raciais, se aproxima de personalidades importantes como Rosa Parks e 

John Lewis. 

Nestes tempos, em que vemos disputas políticas e raciais incitan-

do cada vez mais conflitos armados e violentos, uma história como a de 

Zellner é, como a Folha de S. Paulo definiu, “burocrática ao explicar que 

o racismo é terrível” e nos recorda da importância de um olhar misericor-

dioso e pronto para ajudar quem necessita. 

(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 
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-
do Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e família (WEC).  2. Pelas 
áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, 

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


Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério Infantil, Grupo de 
Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Especial 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 

21– Ezequiel Marques Barcellos 

 

23– Sidnei Mathias 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

28– Fernando Ósis Recchia 

 

28– Roberto Ósis Recchia 

 

29– Adilson Ramos Filho 

 

03– Olivia Carmello 

 

 

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 
Carlos 
João 
André 

05/12 
João 
André 

Fernando 

EBD 

4 a 6  
Ana Laura e Fabia-

na 

7 a 8 
Andressa e Tami-

res 

9 a 11 Eliana e Ana Ketíli 

12 a 17 
Helena e José Jú-

nior 

18 a 30 Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Fernando e Eliana 

05/12 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

05/12 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pr. Wipson - AGE 

05/12 Pr. Wipson  

12/12 Presb. Elizeu 

19/12 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

05/12 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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