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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2125 –  13 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

COMO ENTENDER O LIVRO DE SALMOS 

 

            O livro de Salmos é uma coletânea de cento e cinquenta poemas. Este é o maior livro da Bíblia e foi 

dividido, à semelhança dos Pentateuco, em cinco livros: 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150. Esses cento e 

cinquenta Salmos foram escritos por vários autores, desde Moisés a Davi, Salomão, Asafe, os filhos de Coré, 

Hemã, Etã e vários outros autores anônimos. Os Salmos foram escritos num período de aproximadamente mil 

anos, uma vez que temos um Salmo de Moisés (90), que viveu mil e quinhentos anos antes de Cristo e temos 

Salmos pós-cativeiro babilônico (126), ocorrido próximo ao ano quinhentos antes de Cristo. 

 

   Davi é o autor da quase a metade dos Salmos. Muitos Salmos anônimos são atribuídos a ele, por par-

te de destacados eruditos. Isso faria de Davi o autor da maioria dos Salmos. Inobstante os Salmos expressa-

rem, nitidamente, a realidade dos escritores, seja de alegria ou tristeza, certeza ou temores, fé ou dúvida, es-

tes poemas são inspirados pelo Espírito Santo e fazem parte do cânon sagrado. 

 

 Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é a inerrante Palavra de Deus que fala a nós; os Sal-

mos, todavia, falam também por nós. Transbordam desses poemas as mais diversas experiências vividas pe-

los escritores. Por isso, temos Salmos de louvor, Salmos de lamento, Salmos de penitência, Salmos impreca-

tórios, Salmos de romagem e Salmos messiânicos. Esses poemas foram compostos para serem cantados pe-

lo povo de Deus e eram uma expressão de sua fé. Os Salmos expressam as alegrias da vida e as dores da 

jornada, os arroubos do entusiasmo e o abatimento da alma. Os picos ensolarados da esperança e os valores 

profundos do desespero. Os Salmos são uma radiografia da alma, um termômetro da vida espiritual. Eles fa-

lam da alegria da salvação, do deleite que temos na Palavra e alertaram para a malignidade horrenda do pe-

cado. 

 

 O livro de Salmos é, mui provavelmente, a porção mais lida nos cultos público e nas devocionais pes-

soais. Eles são cânticos e, também, orações. Em virtude desses poemas retratarem a experiência de seus es-

critores, são mais facilmente compreendidos e mais facilmente aplicados ao nosso cotidiano. Os Salmos, na 

verdade, foram e ainda são a parte mais importante da hinódia de muitos cristãos. Os reformadores metrifica-

ram os Salmos e cantaram os Salmos. Os Salmos falam a nós e por nós. São uma estrada de pista dupla. Por 

meio dos Salmos Deus fala conosco e por meio deles falamos com Deus. 

 

 O livro de Salmos tem sido fonte inesgotável de consolo. Compartilhamos sua mensagem nos tempos 

de alegria e, também, para expressar nossas angústias. Os Salmos são lidos em festas de aniversário e, tam-

bém, nos funerais. São lidos nas reuniões públicas e, também, no recesso do nosso quarto. 

 

    Muito embora, os Salmos não têm como escopo principal dar-nos um arcabouço teológico e doutriná-

rio, eles estão cheios de doutrina. As grandes doutrinas da fé cristã estão presentes nessa coletânea de poe-

mas: a doutrina das Escrituras; a doutrina da Pessoa de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo; a 

doutrina da criação e da providência; a doutrina do homem, do pecado e da redenção; a doutrina dos anjos e 

a doutrina da igreja; a doutrina da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e do juízo final. É de 

estranhar, portanto, que o livro de Salmos seja o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. 

 

            Minha oração é que o mesmo Espírito que inspirou este precioso e amado livro da Bíblia nos desperte 

para sua leitura e meditação. Que a mensagem dos Salmos seja para nós mais preciosa do que muito ouro 

depurado e mais doce ao nosso paladar do que o mel e o destilar dos favos. Que haja em nosso coração um 

renovo de amor à Palavra e um apego a esses poemas dados por Deus para a edificação da sua igreja. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/https://lpc.org.br/como-entender-o-livro-de-salmos/ 



 

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! 

 

DIA DA MULHER PRESBITERIANA 

 Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme 

ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de 

público a louvarão as suas obras. [Provérbios 31:30-31] 

 

 

III– Catecismo Maior:  194. O que pedimos na quinta petição?  

 

R. Na quinta petição, que é: “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim 

como nós também perdoamos aos nossos devedores”- reconhe-

cendo que nós e todos os demais somos culpados do pecado origi-

nal e atual, e por isso nos tornamos devedores à justiça de Deus; 

que nem nós nem outra criatura qualquer pode fazer a mínima sa-

tisfação por essa dívida -, pedimos, por nós mesmos e por outros, 

que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação de 

Cristo adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da 

punição do pecado, que nos aceite no seu Amado, continuem o 

seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos 

encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza 

de perdão; que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais 

animados a esperar, uma vez que já temos este testemunho em 

nós, que de coração já perdoamos aos outros as suas ofensas.  

 

  Sl 51:7-12;130:3;143:2; Mq 6:6,7; Os 14:1; Mt 6:12,14,15;18:24,35; 

Lc 11:4; Rm 3:9,19,24,25;5:1,2,19;15:13; At 13:39; Ef 1:6; II Pe 1:2.  

 

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

catecismomaiorwestminster.htm) . 

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Pequeno Livro para Novos Teólogos 

Kelly Kapic 

 

Uma breve introdução ao estudo da Teologia, a obra de Kelly 

Kapic aborda como a teologia trabalha com a razão, a oração, a humil-

dade e o arrependimento. 

Um pequeno livro para novos teólogos conta com indicações dos 

grandes teólogos do passado e guia o leitor a infindas descobertas de 

forma contagiosa e alegre. O resultado é um mente transformada para a 

glória de Deus e, para aqueles que já estão há mais tempo no caminho 

de estudo da Palavra, uma recuperação afetiva.  

Kapic mostra que teologia realmente é, como diria o puritano Wil-

liam Ames, “a ciência de viver na presença de Deus”. 

Embarque nessa leitura. 

 

(http://www.ipb.org.br/content/conteudos/c718ed10-9b86-4a9f-

ba1f-c0920d500dac_BP807FEVEREIRO2022.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O Violino do Meu Pai (2022) 

 

Lançamento do Netflix, O violino do meu pai é um filme turco que 

emociona e encanta desde a primeira cena. 

Assim como em outras produções turcas da plataforma que apos-

tam no melodrama para abordar temas profundos como doenças termi-

nais, crianças abandonadas, rompimento familiares, redenções e apren-

dizados, o longa dirigido por Andaç Haznedaroğlu apela para a emoção 

do espectador com a intenção de provocar lágrimas ao contar a história 

de uma menina órfã que cria uma conexão especial com o seu tio. 

O relacionamento familiar entre a sobrinha e o tio musicista ganha 

foco quando Ali Riza, um violinista de rua e pai da menina Ozlem de 8 

anos, desenvolve uma crise de saúde e pede ajuda ao seu irmão mais 

novo, Mehmet Mahir, após 32 anos de distância, para cuidar da peque-

na. 

Uma obra sobre transformação de vida, caráter e amor. Vale a 

pena adicionar a lista de reprodução. Ah! Não se esqueça dos lencinhos. 

 Bom filme. 

 

(http://www.ipb.org.br/content/conteudos/c718ed10-9b86-4a9f-

ba1f-c0920d500dac_BP807FEVEREIRO2022.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); Valéria 

(Valdeliz), e Luzia (Jô), Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Fran-

cisco (pai da Bia); Maria Inês Reco (depressão); Carlos Eduardo Rodri-

gues do Amaral (UTI). 

 

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. 

 

 

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


ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

09– Cássia Melo de Freitas Bernardes 

 

12– Sueli Ap. Fuzaro Sebastião 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

15– Pastor Adler Silvio Coelho 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Juliene e Edinei França    

(Bodas de Cerâmica ou Vime) 09 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. 

 

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 
Fernando 
Edgard 

Zequinha 

20/02 
Edgard 

Zequinha 
Adilson 

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 

20/02 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

20/02 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

20/02 Presb. Elizeu 

27/02 Presb. Nilman 

06/03  Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

20/02 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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