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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2124 –  06 de fevereiro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

UM INIMIGO INVISÍVEL 

“De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós?” Tiago 4.1a 

 

O ser humano, de modo geral, enfrenta diariamente um campo de batalha em seus relacionamentos. Isso 

acontece em casa, no trabalho, com os parentes, no mundo político e entre países. Logo, é mais do que legíti-

mo perguntar sobre a origem destas contendas que existem entre nós. As razões dadas são as mais diversas 

e frequentemente a responsabilidade é posta sobre o outro. 

 

É verdade que por vezes somos arrastados para conflitos que não desejávamos, no entanto, a pergunta per-

manece e não é sobre quem é o culpado e sim sobre a origem, pois esses conflitos são desdobramentos e 

estamos falando sobre causa e não resultado. Como resposta, o autor bíblico é assertivo em seu diagnóstico: 

dos prazeres que militam na nossa carne. Aliás, no início da mesma carta ele já havia falado sobre a cobiça 

que em todo o tempo busca nos atrair e seduzir. 

 

Essa constatação nos redireciona para uma das guerras mais difíceis e um dos inimigos mais sutis que pode-

mos enfrentar, que somos nós mesmos, ou melhor, que habita em nós, independentemente de quem seja o 

agressor ou a vítima. Tiago aponta como a origem de todas as contendas e guerras os nossos desejos peca-

minosos, a quem ele denomina genericamente como cobiça. Esse é o nosso maior e mais difícil inimigo a 

quem devemos declarar guerra. 

 

 

 

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 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Vo-

cê, membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurrei-

ção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do 

pão e do vinho. 

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO 

 A vocês “HOMENS PRESBITERIANOS” desejamos que Deus 

derrame as mais ricas bênçãos e abençoe a vida de cada um para que 

todo tempo vocês vivam como verdadeiros servos de Deus, verdadeiros 

HOMENS DE DEUS. Parabéns pelo seu dia!!! 

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no 

uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros 

para reunião administrativa no dia 12/02 (sábado) dás 15h às 19:00h 

na igreja.  

. Pauta: Orçamento em 2022. 

 

III– Catecismo Maior:  193. O que pedimos na quarta petição?  

 

R. Na quarta petição, que é: “O pão nosso de cada dia nos dá hoje”- 

reconhecendo que, em Adão e pelo nosso próprio pecado, perde-

mos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores desta vida, e 

que merecemos ser, por Deus, totalmente privados delas, tendo 

elas se transformado em maldição para nós, no seu uso; que nem 

elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos mere-

cê-las nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos pro-

pensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente -, pedimos, por 

nós mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo 

da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos pos-

samos, do seu livre dom e conforme parecer bem à sua sabedoria 

paternal, gozar de uma porção suficiente desses favores e tê-los 

continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável 

uso e contentamento; e que sejamos guardados de tudo quanto é 

contrário ao nosso sustento e conforto temporais.  

 

  Gn 3:17;32:10; Dt 8:3,18;28:15-68. Lm 3:22; Sl 90:17;144:12-15;  

Pv 10:22;30:8,9; Jr 6:13; Os 12:7; Mt 6:11;  Tg 4:3,13-15; I Tm 4:4-

5;6:6-8.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm)  

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Presbítero 

Cornelis Van Dam 

 

 Para redescobrir o dom de presbítero, Cornelis Van Dam analisa 

os princípios bíblicos essenciais sobre um ofício indispensável para a 

igreja. Para isso, ele retorna as origens desse ofício no antigo Israel. Lá 

estão os princípios duradouros que guiaram o ancião na Antiguidade – e 

que devem orientar a igreja de Jesus. 

 Enraizado no profundo solo da fé e da prática reformadas, este 

livro é um tesouro para aos presbíteros em atividade, em treinamento, 

aos aspirantes ao presbiterato e àqueles que buscam ser abençoados 

mediante seus labores. Afinal, é um aliado no desenvolvimento de uma 

compreensão renovada do ofício. 

Uma discussão inteligente e completa sobre os textos bíblicos que mol-

dam o nosso entendimento acerca do ofício na igreja atual, assim é O 

Presbítero. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Anne 

(2017) 

 

 Anne with na E (ou Anne) é uma série canadense baseada no 

livro de Anne de Green Gables (1908), de Lucy Maud Montgomery e 

adaptada pela escritora e produtora vencedora do Emmy, Moira Walley-

Beckett. 

 Disponível mundialmente no Netflix, Anne é uma série doce e fa-

miliar que conta a história de Anne Shirley, uma garotinha que é adotada 

por engano por um casal de irmãos que, na verdade, queria um garoto 

para ajudar nas atividades da fazenda. Sem coragem para desfazer a 

troca, os dois acabam recebendo uma garota cheia de imaginação e à 

frente de seu tempo. 

 Anne é sobre superação: superar obstáculos, medos e problemas 

por mais ruins que sejam, pois tudo acontece por um propósito maior. 

Isso é o que revela a trama da personagem principal que já sofreu abuso 

psicológico e castigos físicos, mas que ainda vê a beleza e a esperança 

no mundo. 

http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-770-janeiro-2019-34118 

 

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-

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


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 Ne-

to (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 

30– Carlos Alexandre Marinho 

 

02– José Claúdio Moura 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09– Cássia Melo de Freitas Bernardes 

 

12– Sueli Ap. Fuzaro Sebastião 

 

 

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 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

13/02 
Fernando 
Edgard 

Zequinha 

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 Plínio e Selma 

13/02 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

13/02 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/02 Presb. Wellington 

20/02 Presb. Elizeu 

27/02  Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

13/02 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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