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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   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

 
 
 

 

  
CASAMENTO É PARCERIA E NÃO COMPETIÇÃO 

"Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho..." (Ec 4.9-12). 

 

O casamento é uma ideia de Deus e uma dádiva aos homens. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem 

e semelhança. Também instituiu o casamento para a felicidade de ambos. No casamento marido e mulher se 

tornam uma só carne. Somente a morte deve por um ponto final nessa relação de amor, respeito e fidelidade. 

Nessa aliança de afeto não deve existir competição, mas complementação. Marido e mulher não atacam um 

ao outro, mas defendem um ao outro. Não buscam no casamento a satisfação de si mesmo, mas altruistica-

mente, buscam, com primazia, a felicidade do cônjuge amado. O casamento é a mais íntima das relações hu-

manas, 

No texto em apreço, Salomão oferece algumas bênçãos do casamento. Vejamos: 

Em primeiro lugar, porque o casamento é uma parceria, ele é melhor do que a vida solitária (Ec 4.9). Não há 

nenhum pecado em escolher a vida celibatária, mas o casamento é melhor, na medida que é uma cooperação 

e não uma competição. Serem dois é melhor do que ser um. A parceria entre o homem e a mulher torna os 

dois mais recompensados, mais animados, mais aquecidos, mais protegidos. O casamento é uma dádiva de 

Deus. Seu propósito é oferecer ao homem e à mulher certos privilégios que a vida de solteiro não consegue 

dar. 

Em segundo lugar, porque o casamento é um parceria, marido e mulher são mais recompensados (Ec 4.9). O 

casamento é uma adição de esforço e uma somatória de resultados. Se os dois trabalham na mesma direção, 

com a mesma motivação, visando o bem comum, eles têm melhor paga do seu trabalho. Sua recompensa é 

mais robusta. Suas conquistas são maiores. Seus resultados são mais promissores. 

Em terceiro lugar, porque o casamento é uma parceira, marido e mulher são mais fortalecidos (Ec 4.10). Na 

vida há perigos e obstáculos no caminho. Porque marido e mulher são parceiros e não rivais, quando um cai, 

o outro o levanta. Ai daquele, porém, que ao cair, não tem alguém para lhe estender a mão. O casamento é 

lugar de encorajamento. É território de restauração. É cenário de recomeço. Não se condena o que caiu, mas 

estende-se a mão para levantá-lo da queda. No casamento não se esmaga a cana quebrada nem se apaga a 

torcida que fumega, mas concede-se perdão ao que caiu e oferece-se ajuda para retomar a caminhada da vi-

da. 

Em quarto lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais aquecidos (Ec 4.11). Marido 

e mulher têm o privilégio de dormir juntos e se aquecerem mutuamente nas noites frias da caminhada. Oh, 

que delícia é, desfrutar da intimidade do leito, do cálido ninho do amor, onde os dois se tornam uma só carne e 

se completam. A solidão é gelada, mas a comunhão conjugal é aquecida por sentimentos nobres, por desejos 

puros, por entrega sem reservas, por delícias exuberantes. 

Em quinto lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais fortes (Ec 4.12). A vida não 

se desenrola num cenário edênico, mas num campo de batalha. Há inimigos que nos espreitam sorrateira-

mente e outros que conspiram abertamente contra nós. Se fizermos uma carreira solo, no território da solidão, 

ao sermos atacados, não conseguiremos resistir, porém, se formos dois, levantaremos contra o inimigo, resis-

tir-lhe-emos e prevaleceremos contra ele. No casamento tornamo-nos mais fortes, mais resistentes e mais do 

que vencedores. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes // https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=228  

  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=228


 

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! 

 

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 27/03 (domingo) das 14h às 17h na 

sede da igreja. 

 Pauta:  Assuntos pastorais e administrativos (segue detalha-

mento da pauta no grupo do Conselho no WhatsApp). Sendo 

isto o que me compete, no momento, agradeço!” 

 

COMUNICADO 

 A irmã Ilze Maria encontra-se internada na Casa do Idoso Emanu-

el, localizada na Rua Hermenegildo Simioni, 584 - Jardim Res. Itapua - 

Araras - SP, CEP. 13604-104. As visitas estão liberadas com prévio 

agendamento no telefone: (19) 3321-9721. 

 

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. 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

 Você sabia que a IPAraras possui folhetos com mensagens evan-

gelísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja 

solicitar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com a 

Secretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Verdadeira Espiritualidade 

Francis Schaeffer 2021 

 

 Uma compreensão da desesperadora carência que o homem mo-

derno tem da verdade, beleza e sentido da vida, isso é o que oferece 

Francis Schaeffer em Verdadeira Espiritualidade. 

 O teólogo estabeleceu, por meio de pesquisas de campo, um diá-

logo com existencialistas, positivistas lógicos, hindus, budistas, protes-

tantes e católicos liberais, assim como judeus reformados, ateus, muçul-

manos, membros de seitas do ocultismo e pessoas de uma ampla varie-

dade de religiões e filosofias. O resultado é uma obra de abordagem sis-

temática dos fundamentos para uma relação aberta e sincera com Deus, 

com os outros e consigo mesmo. 

 Mergulhe nessa contribuição exclusiva para a literatura cristã con-

temporânea. 

 

file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/jornal%20IPB%

20mar%C3%A7o%202022.pdf 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Milagre na cela 7 

(2019) 

 

O filme do Netflix mais assistido em abril, Milagre na cela 7, tem emocio-

nado inúmeras pessoas ao redor do mundo, sendo assunto recorrentes 

das redes sociais. 

O filme turco apresenta a história de Momo (Aras Bulut Lynemli), um pai 

solteiro com deficiência intelectual que é injustamente acusado por um 

assassinato infantil. No decorrer da história vemos a luta de sua filha 

Ova (Nisa Sofiya Aksongur), a avó Fatima (Celile Toyon Uysal) e amigos 

em busca da liberdade do pastor de ovelhas. 

Colocando de lado aspecto culturais e religiosos da região da Turquia, 

onde o filme é ambientado, ainda assim devemos saber filtrar algumas 

informações, Milagre na cela 7 fala sobre amor, perdão, redenção, liber-

dade e salienta a importância de cultivar uma boa relação familiar cen-

trada em valores eternos. 

Aproveite esses dias de isolamento social e rotina desacelerada e, após 

o momento de culto doméstico, invista um tempo para aprender mais 

sobre a vida de modo leve, divertido e emocionante ao lado de sua famí-

lia. Não se esqueça dos lenços! Bom filme. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp786-maio-2020-35100)  

 

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. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp786-maio-2020-35100


ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

19– Arminda Correia Coelho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

20– Rafael dos Santos Raxkid 

 

22– Adham Christy Pires 

 

24– Plínio Cardin 

 

24– Luís Fernando Recchia 

 

 

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. 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.  

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR: Assessoria contábil e fiscal; 

atendimento a pessoa física, jurídica, autônomo e profissional liberal. 

 

3. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

4. VENDEM-SE TAPETES 

Vendem-se tapetes de crochê, diversos modelos. Fale com Cleusa:  

99345-8043. 

 

5– 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 
Adalto 

Amarildo 
João 

27/03 
Amarildo 

João 
André 

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 

27/03 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

27/03 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

27/03 Presb. Wellington 

03/04 Pastor. Wipson 

10/04  Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

27/03 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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