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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2127–  27 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

O CICLO DA VIDA 

“Há tempo de nascer e tempo de morrer…” (Ec 3.2). 

 

            A vida é um ciclo entre o nascer e o morrer. Alguns não chegam nem mesmo a nascer e outros não 

chegaram sequer a morrer. A morte precoce pode ter causas naturais e causas provocadas. Há abortos não 

provocados e abortos deliberadamente praticados. Quão trágico é privar o ser humano do primeiro e mais fun-

damental direito da vida, o direito à própria vida! Por isso, há mortes que interrompem a vida e impedem até 

mesmo o nascimento. Afortunadamente, há aqueles que passaram pela vida e não sentiram o gosto da morte. 

A Bíblia fala de Enoque e Elias que foram trasladados e também fala daqueles que estarão vivos quando Je-

sus voltar. Esses serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. 

            Seja breve ou longa, curta ou comprida, a vida é uma dádiva de Deus e a morte uma sentença divina. 

A vida é sopro divino, a morte é despedida desse sopro. Soprando Deus, o barro recebeu vida e passou a ser 

alma vivente; retirando o sopro, o homem que foi feito do pó, é pó, volta ao pó. Vivo, o homem é pó levantado. 

Morto, é pó caído. Soprando o vento, o pó se levanta, e corre, e voa. Cessando o vento, o pó cai em casa, no 

hospital, na cidade ou no campo. O homem é, certamente, um ser frágil que faz a sua jornada breve ou longa 

entre pó e pó. A vida é um ciclo entre nascer e morrer. 

            Salomão resume essa verdade com a frase lapidar: “Há tempo de nascer e tempo de morrer”. Consi-

deremos essa afirmação: 

            Em primeiro lugar, há tempo de nascer. A vida é um presente, presente de Deus. Só ele pode dar a vi-

da e só ele tem autoridade para tirar a vida. Por ser um dom divino, devemos receber a vida com gratidão, cui-

dar dela com devoção e empregá-la para adoração. O nascimento fala do começo, onde saímos do sagrado 

templo da vida, o ventre materno, para o enfrentamento das lutas e dores da caminhada. Não é sem razão 

que nascemos com choro e não com sorriso nos lábios. Nascer é dar o primeiro pontapé na jornada da vida. É 

sair do aconchego do ventre materno para contemplar a luz, proferir as primeiras palavras, dar os primeiros 

passos e rumar para os novos e diversos desafios da caminhada. Nascer é depender dos pais para viver e 

sobreviver. O nascimento é a primeira semente do envelhecimento. Começamos a vida dependentes dos pais 

e terminamos a jornada dependentes dos filhos. Do começo ao fim do ciclo da vida passamos por diversas 

fases rumo à maturidade. Oh, que privilégio é nascer! 

    Em segundo lugar, há tempo de morrer. Salomão diz, também, que há tempo de morrer. A morte entrou no 

mundo como o pagamento ou salário do pecado. A sentença divina depois da queda foi categórica: “Tu és pó, 

e ao pó tornarás”. Na morte, o homem que era pó levantado, agora é pó caído. A morte é descrita como o rei 

dos terrores e o último inimigo a ser vencido. Sempre traz em sua bagagem sofrimento, tanto para os que são 

ceifados por ela, como por aqueles que veem seus familiares e amigos sendo levados por ela. Muito embora a 

morte sempre nos morda o calcanhar, ela própria já foi golpeada por uma ferida incurável. Jesus entrou nas 

entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou gloriosamente, inaugurando a 

imortalidade. A morte para o cristão não é mais um terror, mas é descansar das fadigas. Morrer para o cristão 

é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É deixar uma tenda rota e mudar-se para a Casa do Pai. É partir pa-

ra estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, o nosso último endereço não é um túmulo ge-

lado, mas as mansões celestiais. A morte não pode nos condenar, mas ela mesma está condenada e será lan-

çada no lago de fogo. O salmista diz: “Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor” (Sl 

113.3). Tomando emprestado as palavras do poeta inspirado, podemos erguer nossa voz e dizer: “Do nasci-

mento à morte, louvado seja o nome do Senhor”. Isso, porque há tempo de nascer e tempo de morrer! 

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! 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 28/02, segunda-feira às 19:30h às 

21:00h, haverá reunião da Junta, na Igreja. 

 

SANTA CEIA 

 No próximo domingo dia 06/03/2022, 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:  196. O que nos ensina a conclusão da Oração do 

Senhor?  

 

R. A conclusão da Oração do Senhor, que é: “Porque teu é o reino e o 

poder e a glória para sempre. Amém”, nos ensina a reforçar as 

nossas petições com argumentos que devem ser derivados, não de 

qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, 

mas de Deus; e ajuntar louvores às nossas orações, atribuindo a 

Deus, unicamente, a soberania eterna, onipotência e gloriosa exce-

lência; em virtude do quê, como ele pode e quer socorrer-nos, as-

sim nós, pela fé, estamos animados a instar com ele a que atenda 

aos nossos pedidos, e a confiar tranqüilamente que assim o fará. E 

para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, 

dizemos: Amem.  

 

  I Cr 29:10-13; Jó 23:3,4; Jr 14:20,21; Dn 9:4,7-9; Mt 6:13; Fp 4:6; 

Ef 3:12,20,21; Lc 11:13; Hb 10:19-22; I Jo 5:14; Rm 8:32; I Co 

14:16; Ap 22:20,21.  

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

catecismomaiorwestminster.htm). 

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Pacto e Mandamento 

Bradley G. Green 

 

Já refletiu sobre o papel da obediência na vida cristã? Em Pacto e 

Mandamento, Bradley G. Green discute de forma completa e persuasiva 

a relação entre fé e obras na vida em curso do crente. 

Em uma diversidade de tópicos e temas que se complementam, 

Green interage com vários escritores na tradição Reformada e com pen-

sadores contemporâneos, como, por exemplo, Henri Blocher e NT 

Wright, para defender sua tese com ênfase nas boas obras de cruz e 

graça na vida do crente, uma correção útil para declarações abrangentes 

sobre o papel contínuo das boas obras.  

O livro é claro e livre de detalhes que distraem. Vale a leitura. 

 

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

ba1f-c0920d500dac_BP807FEVEREIRO2022.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Hoovey – Força de Viver 

(2015) 

 

 Em Força de Viver, a vida do promissor jogador de basquete Eric 

“Hoovey” Elliot muda radicalmente quando, após desmaiar num treino, é 

levado às pressas para o hospital. Os médicos descobrem um tumor ma-

ligno e o submetem a uma longa cirurgia para removê-lo, o que deixa 

sequelas no atleta. A família se une para dar o apoio de que Hoovey ne-

cessita para aprender andar de novo, ler e enxergar normalmente. 

 Baseado em fatos reais, o longa está disponível no Netflix e nos 

leva a refletir sobre a força de vontade para enfrentar os obstáculos da 

vida, a importância da família em nossa caminhada e, acima de tudo, 

sobre fé. 

 O filme pode até ser considerado clichê, mas é daqueles que tra-

zem ânimo e esperança através do entretenimento. Nos lembrando que 

todos estão sujeitos a passar por momentos ruins e bons, e que em to-

dos eles podemos contar com Cristo e pessoas queridas para enfrentá-

los. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449)  

 

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-

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
http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449


ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

20– José Salvador Lussari 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

28– Sônia Camilo Alonso 

 

03– Amarildo Simeão 

 

04– Andressa Daniela Pagani de Souza 

 

05– Josefa de Moura Silva 

 

06– Elice Camozza Lussari 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

04– Adalto Merquiades e Andressa   

(Bodas de Couro ou Trigo) 03 anos 

 

05– Amauri e Samara    

(Bodas de Açúcar ou Perfume) 06 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 
Zequinha 
Adilson 

Ezequiel 

06/03 
Adilson 

Ezequiel 
Adalto 

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 

06/03 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

06/03 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

06/03 Pastor. Wipson 

13/03 Presb. Plínio 

20/03  Presb. José Júnior 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

06/03 Amarildo 

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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