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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2128–  06 de março 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 CRISTIANISMO SOB ATAQUE 

            O Cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E isso, não é de agora. O mundo sempre odiou 

a Cristo e sempre odiará Cristo em nós. O mundo jaz no maligno e o príncipe das trevas é o deus deste sécu-

lo, governa este mundo tenebroso, atua nos filhos da desobediência e cega o entendimento dos incrédulos. 

Como Jesus é luz e a sua igreja é luz, então as trevas odeiam a luz, porque sabem que não podem prevalecer 

contra ela. A fé cristã sempre esteve e ainda está sob ataque. Destacarei quatro evidências: 

 

            Em primeiro lugar, a fé cristã está sendo atacada por uma onda de intolerância. A oposição ao Cristia-

nismo sempre existiu. No passado, os imperadores romanos crucificavam os cristãos, queimavam vivos os 

fiéis e jogavam os crentes às feras. Os cristãos foram vítimas de inquisições sangrentas e traições desuma-

nas. Mais recentemente, milhões de cristãos foram mortos pelo Nazismo, pelo Fascismo e pelas ditaduras co-

munistas. Hoje, ainda, cristãos são presos, torturados e mortos por religiosos radicais e por ideologias comu-

nistas. Porém, a mais perversa perseguição é aquela que vem disfarçada, propondo e, às vezes, impondo 

uma nova visão de mundo. Essa perseguição entra nos parlamentos e nas cortes, mudando leis, amordaçan-

do as consciências e determinando uma nova cosmovisão, onde os valores judaico-cristãos são vistos como 

uma ameaça à nova composição da sociedade. 

 

            Em segundo lugar, a fé cristã está sendo atacada por um novo entendimento do ser humano. Na cos-

movisão humanista, o homem perdeu sua transcendência. Deus não é mais o seu referencial. Então, a vida 

humana já não mais tem o mesmo valor e dignidade. Isso justifica o aborto, a eutanásia e o descuido com as 

crianças e com os mais vulneráveis. Porque Deus foi empurrado para fora do caminho, a criação foi rejeitada 

e o propósito da vida foi alterado. O homem ao perder sua identidade, mergulhou sua alma num poço profun-

do de perplexidades. Daí, a corrida desenfreada para buscar um sentido para a vida no prazer, no poder e no 

sexo. A ideologia de gênero, a desconstrução da imagem de pai e mãe, e confusão dos papéis de marido e 

mulher, a erotização das crianças, a apologia das drogas e a sexualidade rendida a toda sorte de perversão 

moral são um diagnóstico de como a sociedade perdeu o rumo da moralidade e hostiliza a todos quantos de-

fendem valores morais absolutos. 

 

            Em terceiro lugar, a fé cristã está sendo atacada pela ditadura do relativismo. No passado, o homem 

pensava antiteticamente. Hoje, o homem baniu o conceito de certo e errado. O mundo é plural. Tudo é relati-

vo. A verdade é subjetiva. Nada tem nada a ver. Cada um é dono de sua própria verdade. Cada um escolhe 

seu próprio caminho e ninguém tem o direito de se posicionar. A ditadura do relativismo é muito mais do que 

tolerância com o erro, é inversão de valores. A sociedade hedonista quer empurrar goela abaixo de todos nós 

que não concordar com suas escolhas desvairadas é intolerância e até discurso de ódio. Mas, aqueles que 

acusam os cristãos de intolerância são os mais intolerantes. Eles querem imprimir a todo custo seu estilo de 

vida a todos. Gritam, vociferam, fazem passeatas, levantam bandeiras e recorrem aos tribunais, exigindo que 

sua vontade seja feita. Incompreensivelmente, não raro, as autoridades afagam sob o manto da lei essas exi-

gências sinuosas, desfigurando a justiça, maculando a honra e desnorteando moralmente a sociedade. 

 

            Em quarto lugar, a fé cristã está sendo perseguida pelas ideologias políticas. Os cristãos sempre res-

peitaram as autoridades constituídas. Entendem que toda autoridade procede de Deus, sendo ministro de 

Deus para promover o bem e coibir o mal. Hoje, entretanto, muitas autoridades escarnecem de Deus, zombam 

do sagrado e desprezam os valores cristãos. Leis injustas são promulgadas. Governantes corruptos ascen-

dem ao poder. Egrégios tribunais acobertam criminosos e penalizam inocentes. A injustiça assenta-se no tro-

no. Ideologias perniciosas são propagadas para enganar os incautos, oprimir o povo e roubar sua liberdade. É 

tempo de nos acautelarmos! Os velhos inimigos estão de volta com nova indumentária! 

 

https://lpc.org.br/ 



 

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. 

 

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Ser de Deus e suas Obras – A Providência e sua realização histórica 

(Heber Carlos de Campos) 

 

 O enfoque deste livro é explicitamente reformado. O autor de-

monstra como o tema da Providência é parte importante e necessária do 

sistema teológico conhecido como calvinismo, com a sua ênfase primor-

dial na majestosa realidade de soberania divina. 

 Ao mesmo tempo, a argumentação é intensamente bíblica, pois é 

na Escritura vista em seu conjunto e em sua coerência interna, que os 

reformados encontram os fundamentos das suas convicções doutriná-

rias.  
(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-746-janeiro-2017-31798) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Além da sala de aula 

(2011) 

  

 Além da sala de aula” conta a história de uma professora de pri-

meira viagem, com muitas técnicas e métodos recém adquiridos na uni-

versidade. Ela tem 24 anos, muitos medos, ansiedades e preconceitos 

em relação ao seu trabalho. Sua trajetória profissional começa a mudar 

quando ela supera todas essas dificuldades, e passa a lecionar para cri-

anças de rua. Para dar aulas, ela utiliza uma sala de aula improvisada 

em um abrigo, ofertando ensino e amor. Sem perceber, ela está fazendo 

grande diferença na vida dessas crianças, indo além dos limites de uma 

sala. Um filme que pode ser assistido juntamente com a sociedade inter-

na das igrejas, ou em grupos de estudo, revelando importantes debates. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-outubro-2016-30149) 

 

 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas informa-

ções junto à secretaria. 

 

 

 

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. Pelas famílias da IPA:  amor sacrificial entre os cônju-

ges, obediência dos filhos aos pais e educação dos pais aos seus filhos. 

(Efésios 6:4 NVI). 2. Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo dos fami-

liares e parentes dos membros da IPA. 

*Motivos específicos: 1. Pelos missionários: Miss. Lia (Apmt e WEC - Ti-
mor-Leste), Rev. Ronaldo Dourado (APMT - Nova Zelândia). 2. Pelos 
oficiais e suas famílias: presbíteros e diáconos. 3. Pela família e ministé-
rio: Rev. Wipson,  Rev Ádler e Rev. Fabiano. 4. Pelo serviço cristão da 
IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, 
Conselho Missionário, Departamento Infantil, Grupo de Adolescentes e 
Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe de Formação Doutrinária e 
Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

* Pelos enfermos: Diác. André e Marisol; 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. Pela 

estabilidade econômica e o fim da crise financeira no Brasil. 

 

VI -  Pela paz entre na Europa: fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

28– Sônia Camilo Alonso 

 

 

03– Amarildo Simeão 

 

 

04– Andressa Daniela Pagani de Souza 

 

 

05– Josefa de Moura Silva 

 

 

06– Elice Camozza Lussari 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10– Viviane de Salles Cardin Recchia 

 

12– Isaac dos Santos Raxkid 

 

 

 

 



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 
Adilson 

Ezequiel 
Adalto 

13/03 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

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 Ezequiel e Pedro 

13/03 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

13/03 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/03 Presb. Plínio 

20/03 Presb. José Júnior 

27/03  Presb. Wellington 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

13/03 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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