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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2121 –  16 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

A ZOMBARIA DO INIMIGO 

 

“... quando o souberam, zombaram de nós... e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o 

rei?” Neemias 2.19 

 

 

A obra de Deus é feita debaixo de oração a Deus e de oposição do inimigo. Nós sempre caminhamos com o 

sorriso de Deus e com a carranca do adversário. Não há trégua nessa luta. Não vivemos numa estufa nem 

estamos blindados. Nossa jornada se desenrola por caminhos crivados de espinhos. Um povo acomodado 

não incomoda o inimigo, mas quando o povo de Deus se levanta para o trabalho, o inimigo se alvoroça. Quan-

do Sambalate, Tobias e Gesém ficaram sabendo que o povo de Judá estava disposto a reconstruir os muros 

da cidade de Jerusalém fizeram três coisas. 

 

 

Em primeiro lugar, eles zombaram do povo de Deus. A zombaria é uma espécie de humilhação. É tratar com 

desdém. É escarnecer.  

 

Em segundo lugar, eles desprezaram o povo de Deus. O objetivo deles era achatar a autoestima do povo, di-

zendo que jamais conseguiriam reconstruir a cidade. 

 

 

Em terceiro lugar, eles fizeram acusação falsa contra o povo de Deus, dizendo que a intenção era rebelião 

contra o rei Artaxerxes. Neemias não se intimida com os ataques dos adversários. Sua consciência limpa e 

sua motivação certa eram antídoto eficaz contra o veneno dos inimigos. Neemias responde que a força para a 

reconstrução procedia de Deus e que os inimigos não teriam parte com eles nessa reconstrução. 

 

 

 

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! 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

Atenção, diáconos! Dia 17/01, segunda-feira  às 19:30h, haverá reunião 

da Junta, na Igreja. 

 

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:  190. O que pedimos na primeira petição?  

 

R. Na primeira petição, que é: “Santificado seja o teu nome” – reco-

nhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e 

em todos os homens, de honrar a Deus como é devido -, pedimos 

que ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline, a nós e aos de-

mais, a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar, a ele e a seus 

títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por 

meio do qual ele se dá a conhecer; a glorificá-lo em pensamentos, 

palavras e obras; que ele impeça e remova o ateísmo, a ignorân-

cia, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonre; que pela sua 

soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria gló-

ria.  

 

  II Rs 19:16; Is 64:1,2; Jr 14:21.  Leiam-se os Salmos 8 e 14 intei-

r o s .  S l  1 9 : 1 4 ; 5 1 : 1 5 ; 6 7 : 1 -

4;72:19;74:18,22;83:18;86:10,15;97:7;107:32;145:6-8; Mt 6:9; II Co 

2:14;3:5.; IITs 3:1; Ef 1:17,18;3:20,21; Fp 1:11;  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Criação restaurada – Albert M. Wolters 2019 

 

 A criação restaurada – A base bíblica da Cosmovisão Reformada 

é um livro de Albert M, Wolters, um professor holandês de religião no Re-

deemer University College em Ancaster, Ontário. 

 Na obra, Albert busca explicar a cosmovisão bíblica que vem de 

uma longa tradição de reflexão cristã na Escritura e na nossa perspecti-

va geral do mundo, uma tradição arraigada na própria Escritura, colocan-

do em foco o seu significado e importância para nossa vida. 

 Traduzindo os pontos centrais e as categorias de tradição neocal-

vinista em uma linguagem simples. A criação restaurada é recomendado 

para todos que desejam entender sobre cosmovisão cristã, teologia e 

filosofia – seja para fins educacionais ou para crescimento espiritual/

pessoal. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641 

SUGESTÃO DE FILME 

Henrique IV – 

O grande rei da França 

 

 França, 1563. Protestantes e católicos lutam por terras e poder, 

usando a religião como justificativa. No comando dos protestantes está 

Henrique de Navarra, que conduz seus homens contra a poderosa rival de 

sua mãe, Catarina de Médici, rainha da França. Catarina oferece a Henri-

que a mão de sua filha, Margot, em sinal reconciliação, mas o casamento 

termina em um banho de sangue. Ele sobrevive ao massacre do Dia de 

São Bartolomeu, mas é feito prisioneiro durante quatro anos. 

 Embora recorrendo a qualquer tática para obter o trono, Henrique 

se torna um rei que, pela liberdade de religião e opinião, pode genuina-

mente dizer que é um dos primeiros e verdadeiros humanistas. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-751-junho-2017-32237) 

 

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); 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- 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). 

 

V – 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 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

 

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


ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

21– Edna Ap. de Araújo Mazzucatto 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

21– José Salvador e Elice Lussari    

(Bodas de Carbonato) 44 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 sa-

úde 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 
João 

Amarildo 
André 

23/01 
Amarildo 

André 
Carlos 

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 Ari e Sônia 

23/01 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

23/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

23/01 Presb. Plínio 

30/01 Presb. José Júnior 

06/02 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

23/01 Adilson 

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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