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  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  
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O PODER DA VISÃO 

            O visionário não é um romântico desconectado com a realidade da vida, mas um trabalhador engajado numa lida 

acima da mediocridade. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes e governador de Jerusalém, desponta como um exemplo clás-

sico de um líder visionário. No ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos caldeus. Os muros da cidade fo-

ram arrasados, as portas queimadas e o templo incendiado. O povo foi passado ao fio da espada, levas de cativos foram 

conduzidos como escravos para a Babilônia e os que foram deixados para trás amargaram longo período de desprezo e 

miséria. A cidade de Jerusalém, rodeada de inimigos, ficou cento e quarenta e dois anos debaixo de escombros. A cidade 

tornou-se um emblema de vergonha aos olhos das nações. Mesmo depois que os judeus retornaram da Babilônia, a cidade 

não conseguiu reerguer-se das cinzas. 

 

            Foi durante uma visita de Hanani a Neemias, na cidade de Susã, que este fez uma pergunta àquele e a história da 

cidade da paz, vitimada pela guerra, foi completamente mudada. Neemias vislumbrou a restauração da cidade, mesmo es-

tando distante dela há centenas de quilômetros. Ele colocou-se nas mãos de Deus para reverter aquele quadro desolador. 

Seu idealismo não foi inconsequente, pois estava estribado no poder da visão, que brota não do frágil braço humano, mas 

da força que emana do Deus onipotente. Neemias demonstra o poder da visão através de alguns expedientes: 

 

            Em primeiro lugar, o poder da visão precisa proceder de um correto diagnóstico do problema a ser enfrentado. Nee-

mias antes de tirar os escombros da Jerusalém, tirou os escombros do seu coração. Ele se assentou para chorar, orar e 

jejuar. Reconheceu que a crise não era resultado apenas dos ataques dos caldeus, mas, sobretudo, dos pecados do seu 

povo. Em vez de apenas lançar libelos acusatórios contra os seus pais, admitiu que fazia parte dessa mesma família culpa-

da e assim, confessou seus pecados e os pecados do seu povo, buscando o perdão divino. Antes de enfrentar os dramas 

externos, precisamos enfrentar os problemas internos. Antes de espanar a poeira dos escombros que nos rodeiam, precisa-

mos limpar a fuligem da nossa própria alma. 

 

            Em segundo lugar, o poder da visão precisa vir acompanhado de ajuda do céu e do auxílio da terra. Neemias com-

preendeu que ninguém faz grandes coisas sem a ajuda de Deus e ninguém pode ser relevante sem buscar a ajuda dos ho-

mens. Ele orou a Deus e pediu ajuda ao rei Artaxerxes. Ele pediu proteção para a viagem e recursos para começar a re-

construção dos muros de Jerusalém. Ele inspecionou a obra e mobilizou todas as pessoas para se lançarem na obra. Ele 

mobilizou e encorajou. Ele delegou e fiscalizou. Ele liderou e protegeu. Fez tudo com oração e diligência. Enfrentou os ini-

migos de fora e os de dentro com coragem desassombrada. 

 

            Em terceiro lugar, o poder da visão capacita a enfrentar as armas dos adversários. Os inimigos de Jerusalém fica-

ram furiosos quando souberam que alguém estava interessado em reconstruir a cidade. Usaram todas as suas armas. Co-

locaram em marcha todas as suas artimanhas. Lançaram mãos de todo o seu arsenal. Deixaram vazar seu ódio. Zombaram 

dos trabalhadores. Ameaçaram matar os obreiros. Espalharam boatarias. Tentaram destruir a reputação de Neemias. Sob 

ameaças, chamaram-no para um acordo. Cooptaram líderes religiosos para mancharem a hora do governador. Neemias, 

porém, manteve-se inabalável. Sua consciência iluminada pela verdade e governada pelo nobre ideal, deu-lhe força moral 

para prosseguir fazendo a obra a despeito das ameaças externas e dos perigos internos. 

 

            Em quarto lugar, o poder da visão dá disposição para prosseguir até completar a obra. Neemias restaurou os muros 

de Jerusalém em apenas cinquenta e dois dias. O impossível aconteceu. A cidade renasceu das cinzas. O povo que estava 

em grande miséria e desprezo recobrou o ânimo. Os inimigos ficaram frustrados e humilhados. Um novo horizonte surgiu. 

Uma nova página foi escrita. O futuro foi antecipado. Deus foi honrado. O povo da aliança foi restaurado. Tudo isso porque 

um homem se colocou nas mãos de Deus para dar sua vida pelo ideal. Sua visão tornou-se realidade! 

 

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! 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

 O Rev. Wipson gozará das folgas trimestrais de 2021 entre os di-

as 28 a 31/12 e entrará de férias no dia 01 de Janeiro até o dia 

30/01/2022. Que Deus o abençoe em seu período de descanso! Nesse 

tempo, para assuntos referentes ao pastorado, procurem os presbítero. 

 

 

 III– Catecismo Maior: 188. De quantas partes consiste a Oração 

do Senhor?  R. A Oração do Senhor consiste de três partes: prefácio, 

petições e conclusão.  

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 Para a Glória de Deus – Daniel I. Block 

 

 Para ser aceitável a Deus, a adoração deve ser experimentada 

nos termos de Deus. 

 Por isso, Daniel Block examina a adoração na Palavra a partir de 

uma base bíblica abrangente visando resgatar uma teologia bíblica do 

culto. 

 Em Para a Glória de Deus, Block enfatiza a questão crucial da 

adoração: devemos nos questionar se Deus está satisfeito com ela, e 

apresenta aos leitores diversas questões relacionadas ao culto e a ver-

dade adoração, que no caso, é a nossa resposta à revelação graciosa 

de Deus. Visando um melhor entendimento, o autor utiliza diagramas, 

gráficos e fotos que beneficia professores e alunos em adoração e cur-

sos bíblicos, assim como pastores e líderes de Igrejas. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-769-dezembro-2018-34083) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Viva - a vida é uma Festa 

(2017) 

 

 Como cristãos reformados, devemos sempre questionar como a 

sociedade enxerga e expressa nas mais diversas manifestações cultu-

rais e artísticas os assuntos que para nós são muito bem esclarecidos à 

luz da Palavra, como a questão vida versus morte. Afinal, para nós “ o 

viver é Cristo e o morrer é lucro.  

 “Em Viva – a vida é uma festa, conhecemos a história de Miguel, 

um menino de 12 anos que deseja ser um músico famoso, mas que pre-

cisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar 

o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um 

ministério de 100 anos. 

 A animação da Disney conta com músicas e cenários encantado-

res, nos leva a refletir sobre ganância e importância da família e, princi-

palmente, nos mostra como em muitas culturas (no caso do longa, a me-

xicana) a vida e a morte estão focadas na satisfação própria e não em 

Cristo. 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-769-dezembro-2018-34083) 

 

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. 

 

ESTAMOS PRECISANDO DE VOCÊ, PODE NOS AJUDAR? 

 Se você tiver  para doar 01 cama (casal), 01 cama auxiliar 

(solteiro) ou 2 bicamas, fale com o Diác. André Moro. 

 

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. 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

26– Paula Cristina P.S. Coelho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

04– Mariana Campana 

 

06– André Luiz Moro 

 

 

 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
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ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

04-  Raimundo e Mariana    

(Bodas de Cerâmica ou Vime) 09 anos 

 

07– Pastor Wipson e Helena    

(Bodas de Alexandrita) 26 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. 

 

5.VENDEM-SE TAPETES 

Vendem-se tapetes de crochê, diversos modelos. Fale com Cleusa:  

99345-8043. 
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

09/01 
Adalto 

Amarildo 
João 

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 Carlos e Tamires 

09/01 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

09/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

09/01 Presb. Elizeu 

16/01 Presb. Nilman 

23/01 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

09/01 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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