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  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   
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A VIDA DEBAIXO DO SOL 

“Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol?” (Eclesiastes 1.3). 

           Eclesiastes é, de longe, o livro mais polêmico da Bíblia. Muitos estudiosos questionaram sua canonici-

dade e outros colocaram em dúvida a autoria Salomônica. Por que este livro foi escrito? Qual foi a perspectiva 

do autor? Se não entendermos o propósito do autor e sem o filtro da graça, poderemos ficar com a pele tosta-

da, completamente afadigados, debaixo do sol. 

            Entendemos que Salomão, filho de Davi, é o pregador que escreveu este livro. A palavra “Eclesiastes” 

tem a mesma origem do vocábulo grego Ecclesia, de onde vem a palavra “igreja”. O pregador está falando a 

uma comunidade acerca da impossibilidade instransponível do homem encontrar qualquer sentido na vida nas 

realizações pessoais e nas conquistas deste mundo. Em sua jornada do berço à sepultura, caminhando debai-

xo do sol, ele só encontra fadigas.    

            Salomão foi o rei mais rico, mais sábio e que granjeou as maiores conquistas pessoais da história de 

Israel, quiçá do mundo. Sua riqueza era proverbial. Seu profundo conhecimento, nas mais diversas áreas das 

ciências concedia-lhe o prêmio do homem mais sábio de sua geração. Desfrutou de todos os prazeres que a 

vida pôde lhe proporcionar. Desde os banquetes mais requintados aos vinhos mais caros. Desde as vestes 

mais brilhantes às aventuras amorosas mais quentes. Tudo que Salomão fez, recebeu o carimbo da superlati-

vidade. Suas taças cheias de prazer estavam transbordando e ele bebeu todas elas a largos sorvos até à últi-

ma gota. Não negou a si mesmo nenhum prazer. Porém, tudo que granjeou, tudo que alcançou, tudo que ex-

perimentou, tudo que jogou para dentro de seu coração sedento de prazer, debaixo do sol, não pôde atenuar 

sua ânsia por aquilo que estava acima do sol. Deus havia colocado a eternidade em seu coração e os praze-

res efêmeros deste mundo não passavam de vaidade, uma mera bolha de sabão dançando diante dos seus 

olhos no mar do nada. 

            Salomão vai fazer uma peregrinação exaustiva pelos caminhos da vida. Vai tocar, sondar e experimen-

tar muitas coisas, as mais altas e as mais baixas, as mais complexas e as mais simples, as mais distantes e 

mais próximas, as mais táteis e as mais impalpáveis. Mas tudo acima dele, ao redor dele, abaixo dele e dentro 

dele, debaixo do sol, é marcado pela a ausência crônica de sentido. Definitivamente, o homem não encontra 

razão superlativa para viver, mesmo quando suas mãos se enchem de riquezas generosas. No seu peito ain-

da lateja a dor do vazio, mesmo depois de fazer as viagens mais paradisíacas, depois de ostentar as roupas 

de grifes mais caras e comer nos restaurantes mais bem conceituados do mundo. 

Mesmo que os favores desta vida possam abrir largos sorrisos para o homem, a carranca do tédio con-

tinuará lhe assustando. Mesmo que ele more em casas palacianas, em apartamentos de luxo, com as paredes 

adornadas dos quadros mais famosos. Mesmo que seus pés sejam acariciados pelos tapetes mais macios e 

se banhe sob a aspersão generosa de água morna nos banheiros revestidos das louças mais caras, com tor-

neiras banhadas de ouro. Mesmo que ele durma em camas de marfim, coberto por lençóis de fios egípcios e 

repouse sua cabeça em travesseiros de pena de ganso, sua alma não repousará sossegada. 

 Mesmo que sua fama chegue às alturas nefelibatas e seu nome se torne notório entre os homens; 

mesmo que o mundo se dobre aos seus pés num reconhecimento de sua grandeza majestática, ainda assim, 

o homem continuará sendo atordoado por um vazio impreenchível, sorvendo o cálice amargo de uma vida fú-

til, numa maratona enfadonha rumo à vaidade, cujo troféu não passa de uma baforada quente, um vapor que 

se dissipa, uma bolha de sabão. 

            Por isso, Salomão com larga experiência, nos toma pela mão e nos leva a reconhecer que o sentido da 

vida não está debaixo do sol, mas acima do sol. Não está no mundo, mas em Deus. A suma de tudo é temer a 

Deus e guardar os seus mandamentos; este é o dever de todo homem (Ec 12.13). 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

 



 

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! 

 

 

III– Catecismo Maior:  195. O que pedimos na sexta petição?  

 

R. Na sexta petição, que é: “Não nos deixes cair em tentação, mas 

livra-nos do mal” - reconhecendo que o mui sábio, justo e gracioso 

Deus, por diversos fins, santos e justos, pode dispor as coisas de 

maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum 

tempo cativos pelas tentações; que Satanás, o mundo e a carne 

estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar, que 

nós, depois do perdão de nossos pecados, devido à nossa corrup-

ção, fraqueza e falta de vigilância, estamos, não somente sujeitos a 

ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também, 

de nós mesmos, incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou 

tirar proveito delas: e que somos dignos de ser deixados sob o seu 

poder -, pedimos que Deus de tal forma reja o mundo e tudo o que 

nele há, subjugue a carne, restrinja a Satanás, disponha tudo, con-

ceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte à vigilân-

cia no seu uso; que nós e todo o seu povo sejamos guardados, pe-

la sua providência, de sermos tentados ao pecado; ou que, quando 

tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito, e ha-

bilitados a ficar  firmes na hora da tentação; ou, quando, fracassa-

dos, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que 

façamos dela uso e proveito santos; que a nossa santificação e sal-

vação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos nossos pés e 

nós inteiramente libertados o pecado, da tentação e de todo o mal, 

para sempre.  

 

  II Cr 32:31; Jó 2:2,6; Pv 7:22; Sl 19:13;51:10,12;81:11,12;119:133; 

Mt 6:13;26:41; Mc 4:19; Lc 21:34; I Pe 1:6,7;5:8,10; Tg 1:14; Gl 

5:17; Rm 7:18,19;8:28;16:20; I Tm 6:9; Jo 17:15; Hb 2:18;13:20,21; 

I Co 10:13; II Co 12:8; Ef 3:14-16;4:11,12; I Ts 3:13;5:23.  
 

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

catecismomaiorwestminster.htm). 

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Firmados no Evangelho 

Gary A. Parrett, J. I. Packer 

 

Um livro para encorajar líderes a edificar os crentes pelo ensino 

da Escritura e suas doutrinas (sem, claro, deixar a seriedade e sabedoria 

de lado), assim é Firmados no Evangelho de Gary A. Parrett e J. I. Pac-

ker. 

Os autores, preocupados com a situação da igreja contemporâ-

nea, procuram inspirar uma mudança de curso e defendem o resgate 

uma catequese significante como prática inegociável das igrejas, apre-

sentando-a como complementar ao estudo bíblico, à pregação expositiva 

e outras medidas para a formação do povo de Deus. 

Firmados no Evangelho ensina as igrejas locais a cumprir a Gran-

de Comissão e aconselha de modo concreto que haja uma dedicação de 

forma renovada para firmar a nova geração nas grandes verdades da fé. 

 

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

ba1f-c0920d500dac_BP807FEVEREIRO2022.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

King Richard: Criando Campeãs (2021) 

 

Esse é para os fãs de filmes sobre esportes, baseado em fatos 

reais e superação. Estrelado por Will Smith, King Richard:Criando Cam-

peãs conta a história de Richard Williams, um pai dedicado e determina-

do a tornar suas filhas, Venus e Serena (sim, a campeã mundial de tê-

nis) em lendas do esporte. E, como todos já sabem, Richard cria duas 

das maiores atletas de todos os tempos, usando métodos pouco tradicio-

nais. 

Disponível na plataforma de streaming HBO Max, o filme é uma 

nova lente com a qual o público pode digerir o contexto e a educação 

que ajudaram a moldar as irmãs Williams. 

Nele, vemos que assim como em outras histórias sobre prodígios 

dos esportes, as irmãs tiveram uma vida planejada e apoiada por pais 

excêntricos e ambiciosos, para obter todo o sucesso e reconhecimento 

que um atleta de elite pode alcançar. 

Venus e Serena Williams, diferentes da vida real, são coadjuvan-

tes nessa história que remontam a marcas da Ku Klux Klan e guerras de 

gangue na família. 

Com algumas críticas sobre a veracidade dos fatos, King Richard: Crian-

do Campeãs tem, apesar de tudo, conquistado fãs por todo o mundo e 

servido de inspiração para aqueles que buscam táticas de organização e 

planejamento de vida. Vale a pena. 

Aproveite a dica para passar um tempo de qualidade em família. 

 

(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. Pela vida familiar e o ministério pastoral: Rev ....Miss. 

Lia (Apmt e WEC - Timor-Leste) Ronaldo...(APMT - Nova Zelândia), Rev 

Ádler e família (elime o parênteses a sigla WEC).2. Pelos oficiais e suas 

famílias: presbíteros e diáconos. 3. Pelas famílias da IPA: por fidelidade, 

intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes e pais 

fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 4. Conversão ao 

Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familiares 

e parentes 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); e Luzia (Jô), 

Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Francisco (pai da Bia). 

 

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-

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


dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo 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 

15– Pastor  Adler Silvio Coelho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

20– José Salvador Lussari 

 

 

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 
Edgard 

Zequinha 
Adilson 

27/02 
Zequinha 
Adilson 

Ezequiel 

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 

27/02 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

27/02 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

27/02 Presb. Nilman 

06/03 Pastor. Wipson 

13/03  Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

27/02 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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