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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2120 –  09 de janeiro 2022 

  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

 

LÁGRIMAS E ORAÇÕES 
“Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e oran-

do....” Neemias 1.4 

 

 

Somente um homem de lágrimas e de coração quebrantado consegue orar e jejuar por uma causa e colocar-

se nas mãos de Deus para ser instrumentalizado por ele. Neemias não ficou indiferente ao sofrimento do seu 

povo. Seu choro não foi um sentimentalismo piegas. Seu lamento não foi de comiseração. Enquanto chorou, 

orou e jejuou. Quando se levantou da oração, estava de prontidão para agir. Quem ora com mais fervor, age 

com mais presteza. 

 

 

Hoje estamos com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. A obra de Deus é feita com os olhos 

molhados e com o coração quebrantado. Jamais nos lançaremos numa grande obra se não a abraçarmos 

com todo o nosso ser: com os olhos que choram, com os joelhos que se dobram em oração e com as mãos 

que se adestram para o labor. Neemias, antes de falar com o rei Artaxerxes, falou com o Rei dos reis em ora-

ção. Neemias, antes de agir na terra, voltou o seu coração para o céu. 

 

 

Neemias, antes de provar o vinho do rei e provar seu repasto, alimentou-se do pão do céu entregando sua al-

ma ao jejum. Homens de lágrimas são mais eficazes na obra. Homens de oração têm mais poder para agir. 

Homens que se dedicam ao jejum recebem de Deus estratégias mais poderosas. Neemias chorou e falou. 

Orou e agiu. Jejuou e recebeu poder. 

 

 

 

 

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! 

 

ALMOÇO COMUNITÁRIO IPARARAS 

 No dia 30/01 será o nosso primeiro almoço do ano.  

 Todas as famílias estão convidadas a participar, e para tanto é 

necessário confirmar a presença e saber como cada família irá contribu-

ir. Para maiores informações procure :Ana Maria, Helena ou Rose. 

 

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:  189. O que nos ensina o prefácio da Ora-

ção do Senhor?  

 

R. O prefácio da Oração do Senhor, que é: “Pai nosso que estás nos 

céus”, nos ensina, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus 

com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele; 

com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos ce-

lestes e a devia apreensão do seu soberano poder, majestade e 

graciosa condescendência; bem assim o orar com outros e por 

eles.  

 

  Sl 95:6,7;104:1;113:4-6;123:1; Lm 3:41; Is 63:15; Zc 8:21;6:9; Lc 

11:13; At 12:5 ; Rm 8:15.  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Como Jesus Governa a Igreja – Guy Prentiss Waters 

Como Jesus Governa a Igreja nos apresenta as bases da eclesiologia de 

modo abrangente, mas breve; erudito, mas acessível, com linguagem 

clara e simples. Escrito por Guy P. Waters, esse livro fornece aos pasto-

res, presbíteros e outros líderes uma maior compreensão de como dirigir 

a igreja segunda a Bíblia. 

Segundo John Muether, Professor de Church History no Reformed Theo-

logical Seminary em Orlando, Como Jesus Governa a Igreja é um lem-

brete convincente de que a saúde da Igreja está inescapavelmente liga-

da à sua política, e que submissão ao governo da Igreja bíblica é essen-

cial para a vida cristã corretamente ordenada. 

A obra recomendada por inúmeros teólogos e pesquisadores, é um guia 

acessível que vem para fortalecer a compreensão e a prática ao governo 

bíblico da Igreja contemporânea reformada.   

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/pb-768-novembro-2018-33971) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

The Journey Is The Destination 

(2016) 

O filme biográfico do jovem Dan Eldon, fotojornalista de guerras, é emo-

cionante demais. Disponível na plataforma de streaming Netflix, The 

Journey is The Destination nos mostra um resumo de suas 40 viagens 

internacionais, sua missão de paz pela África e a sua paixão por uma 

princesa. 

Com uma vida curta -  o fotógrafo foi brutalmente assassinado na Somá-

lia – e de grandes conquistas, o filme nos mostra a importância de lutar-

mos por aquilo que acreditamos, a ter um olhar de amor e compaixão 

pelo próximo e a aproveitar os pequenos detalhes da vida que demons-

tram a grandeza de nosso Deus. 

O filme nasceu do anseio de Kathy Eldon, mãe de Don e produtora do 

longa, em inspirar jovens e adultos e descobrirem qual o seu propósito 

no mundo e desempenhá-lo de maneira excelente. Não deixe de assistir 

o filme com um olhar crítico, mas também disposto a ser tocado pela his-

tória. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767) 

 

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. 

 

 

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
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767


ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

04– Mariana Campana 

 

06– André Luiz Moro 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Plínio e Selma Cardin    

(Bodas de Heliotrópio) 49 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 produzida 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. 
 

 

 

 

 

 

 

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 
João 

Amarildo 

16/01 
João 

Amarildo 
André 

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 

16/01 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

16/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

16/01 Presb. Nilman 

23/01 Presb. Plínio 

30/01 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

16/01 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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