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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2123 –  30 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

PALAVRA E ORAÇÃO 

“... leram no livro da lei do Senhor [...] fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus” Neemias 9.3 

 

Aqueles que se levantam para ler as Escrituras, caem de joelhos para orar. Quem se reconhece pecador e 

confessa seus pecados, prostra-se em adoração a Deus. Palavra e oração sempre caminham juntas. Quem 

ouve a voz de Deus pela Palavra, anseia falar com Deus por intermédio da oração. Quando examinamos as 

Escrituras, somos convocados ao arrependimento e à confissão de pecados. Quando temos uma compreen-

são da majestade e da santidade de Deus só nos resta cair de joelhos e lamentar pelos nossos pecados. 

 

Quando jejuamos e confessamos nossos pecados, somos desafiados a nos levantar para exaltar a Deus com 

entusiasmo. O povo de Judá passou a bendizer a Deus, reconhecendo sua grandeza insondável. Ele é o Se-

nhor, o criador e o preservador. Ele é o Deus da aliança, que elege, chama e redime. Ele é o Deus que faz 

prodígios e dirige o seu povo, protegendo-o dos inimigos. Ele é o Deus que alerta seu povo sobre o perigo da 

desobediência e o disciplina quando este transgride sua lei. 

 

Ele é o Deus que perdoa, restaura e abençoa o seu povo, quando este, arrependido, se volta para ele. O nos-

so Deus fala conosco pela Palavra e nós falamos com ele através da oração. O nosso Deus se agrada quando 

nos prostramos para adorar e nos levantamos para exaltar o seu glorioso nome. 

 

 

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! 

 

SANTA CEIA 

 No próximo domingo dia 06/02/2022, estaremos celebrando a 

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

morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquan-

to, partilhamos do pão e do vinho. 

 

III– Catecismo Maior: 192. O que pedimos na terceira petição?  

 

R.  Na terceira petição, que é: “Seja feita a tua vontade, assim na terra 

como no céu”- reconhecendo que, por natureza, nós e todos os homens 

somos, não só inteiramente incapazes e indispostos a conhecer e fazer 

a vontade de Deus, mas propensos a rebelar-nos contra sua palavra, a 

desanimar-nos e a murmurar contra sua providência, e inteiramente incli-

nados a fazer a vontade da carne e do diabo -, pedimos que Deus, pelo 

seu Espírito, tire de nós e dos demais toda a cegueira, fraqueza, indispo-

sição e perversidade do coração, e pela sua graça nos faça capazes e 

prontos para conhecer, fazer e submeter-nos à sua vontade em tudo, 

com humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e cons-

tância, como os anjos fazem no céu.  

 

  Dn 7:10; I Sm 3:18; Ez 11:19; Is 38:3;  Jr 31.18; Sl 73:3;103:20-

22;119:4,35,112;123:2; Mq 6:8; Mt6:10;20:11;26:20 -

1 ;A t21 :14 ; ICo2 :24 ;Rm 2 :7 ;7 :24 ,25 ;8 :7 ;12 :11 ; T t3 :3 ; E f 

1:17,18;2:2,3;3:16;6:6; II Co 1:12.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Coração de Pastor  

John Sittema 
 

O objetivo de John Sittema em Coração de Pastor é simples, po-
rém urgente: despertar no coração e mente das pessoas uma compreen-
são bíblica do ofício de pastorado. É um auxílio para conduzir os candi-
datos à fonte do verdadeiro despertar, a viva Palavra de Deus. 

Apoiados em um bíblico cuidadoso e rica experiência pastoral, 
este é um livro desafiador e prático, um recurso muito valioso para a 
igreja hoje. 

O livro pode ser ainda definido como necessário, afinal reúne idei-
as úteis a partir das Escrituras. Portanto, a dica para os pastores (futuros 
ou em exercício) e líderes nesse ano que se inicia é comprá-lo e devorá-
lo. 

https://ipb.org.br/uploads/bp-806-janeiro-2022-final3.pdf 

 

SUGESTÃO DE FILME 
Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) 

 
SEM SPOILERS, fiquem tranquilos. 
O filme da Marvel que conquistou ainda mais uma legião de fãs 

ao ser vivido por Tom Holland, estreou no último mês para encerrar uma 
trilogia de filmes do Homem-Aranha e abrir espaço para um novo mo-
mento do universo Marvel. 

Dirigido por Jon Watts, No Way Home abraça, sem nenhum me-

do, o caráter épico de uma tríade heroica nas telonas. O resultado é um 

longa sobre o amadurecimento de todos os personagens dos filmes do 

Amigo da Vizinhança. 

Sem volta para casa lida com a revelação de Mysterio para o 

mundo todo sobre a identidade do Homem-Aranha e as consequências 

que isso traz para a vida de Peter Parker que, mesmo sem perder o seu 

humor característico, precisa lidar com novas situações antes não abor-

dadas no universo Homem-Aranha. Vale o divertimento! 

Até o fechamento desta edição do Brasil Presbiteriano, o filme se 

encontra em cartaz nos cinemas de todo o País. 

https://ipb.org.br/uploads/bp-806-janeiro-2022-final3.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. 

 

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 

24– Jonas Rodrigues dos Santos Filho 

 

28– Cleber Melo de Freitas 

 

29– Cleusa Gaino Smith 

 

 

 

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


 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

30– Carlos Alexandre Marinho 

 

02– José Claúdio Moura 

 

 

 

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. 

 

6– ALUGA-SE APTO 

Novo c/ 2 dormitórios no térreo com área externa. Residencial Aritá, pró-

ximo ao parque Ecológico. Interessados falar c/ Juliene: (19) 98203-

6347. 

 

 

 

 

 

 

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 
Carlos 

Fernando 

06/02 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

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 Zequinha e Dalva 

06/02 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

06/02 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

06/02 Pastor. Wipson 

13/02 Presb. Wellington 

20/02  Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

06/02 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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