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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2116 –  12 de dezembro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

JESUS, O MESTRE E O SENHOR 

 

“Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem; porque eu o sou”. João 13.13 

Jesus é o Mestre dos mestres e o Senhor dos senhores. Ele mesmo arrogou para si esses títulos singulares, 

no cenáculo, ao participar da Páscoa com seus discípulos. Ele não é um mestre na galeria dos eminentes; ele 

é o Mestre singular pela excelsitude do seu caráter, pela variedade de seus métodos e pela excelência de seu 

ensino. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ele não foi um mestre de banalidades, um al-

faiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Suas palavras são espírito e vida. Ele é o Mestre e o conteúdo de 

sua mensagem. 

 

Mas, também, Jesus é o Senhor. Seu nome está acima de todo nome. Ele foi exaltado sobremaneira. Todos 

os reis da terra estão debaixo de sua autoridade. Ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo, venceu a mor-

te e triunfou vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. Ele voltou ao céu e está assentado à destra de Deus 

Pai. Ele venceu para abrir o livro e desatar seus selos e tem as rédeas da história em suas mãos. 

 

Ele dá vida e tira a vida. Ele levanta reis e os faz apear do poder. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele gover-

na sua igreja e está conduzindo a história à sua consumação. Diante dele todo joelho precisa se dobrar e toda 

língua precisa confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. 

 

 

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 

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

o distanciamento seja respeitado. 

  

III– Catecismo Maior:  185. Como devemos orar?  

 

R. Devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e pro-

funda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pe-

cados; com corações penitentes, gratos e francos; com entendi-

mento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando 

nele com humilde submissão à sua vontade.  

 

  Gn 18:27; S17:1;33:8;5l:17;81:10;86:1;95:6;130:3;144:3;145:18;Mq 

7:7; Lc 15:17-19;18:13; Mt 5:23,24;26:39; Jo 4:24; Ef 3:20,216:18; I 

Co 14:15;Tg 1:6;5:16; I Tm 1:2,8; Hb 10:22.  

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 

A Encarnação nos Evangelhos 

Daniel M. Doriani, Philip Graham Ryken e Richard D. Phillips 

 

 Um ensino sobre o nascimento de Jesus Cristo nos Evangelhos 

de Mateus, Lucas e João, assim é A Encarnação nos Evangelhos. 

A obra de autores reformados em sua teologia é uma dica de presente 

para aqueles que buscam experimentar uma profunda devoção ao Se-

nhor e Salvador Jesus Cristo. 

 Para os pastores e líderes, é um aliado na preparação de ser-

mões que marcam o período do Advento e, para todos, serve como um 

encorajamento para amar a Palavra de Deus e o poder transformador da 

sua vida e pregação. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-805-dezembro-2021-31pags-final.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Clube da Luta 

(1999) 

 

 A primeira regra do clube da luta é não falar sobre o clube da luta. 

A segunda é saber que esse não é um filme para toda família. 

 O longa de David Fincher, estrelado Brad Pitt, Edward Norton e 

Helena Bonham Carter, é um retrato da natureza caída do homem, seus 

devaneios psicológicos e consumismo exacerbado. 

 O clássico dos anos 90 conta a história de um homem deprimido 

que sofre de insônia e conhece um estranho vendedor de sabonetes. Os 

dois passam a morar juntos depois que o seu perfeito apartamento é 

destruído. A dupla então forma um clube com regras rígidas, mas que 

acaba saindo do controle. 

 Uma crítica sobre como a influência da sociedade e a falsa sen-

sação de poder conseguem afetar de maneiras catastróficas a socieda-

de. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-805-dezembro-2021-31pags-final.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. Pelas famílias da IPA: por fidelidade, intimida-
de e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes e pais fiéis na 
educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 4. Conversão ao Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familiares e paren-
tes 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, 
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); 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); 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, Legisla-

tivo 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 Neto 

(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. 

 

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


ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

05– Emily Silva Marques Barcellos 

 

09– Flávio Adriano Zimmermann 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

13– Marisol Gumiero Moro 

 

13– Fabiana Cassiano Lozan 

 

14– Bruna Cardin Recchia 

 

15– Tales Campana Baraúna 

 

18– Edmilson Balduino Bissoli 

 

18– Alex da Costa Rodrigues 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

15– Sônia e José Nunes    

(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. 

 

 

 

 

 

 

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 
André  

Fernando 
Edgard 

19/12 
Fernando 
Edgard 

Amarildo 

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 Ezequiel e Pedro 

19/12 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

19/12 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

19/12 Presb. Plínio  

26/12 Presb. Nilman 

02/01 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

19/12 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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