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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 

                                                           

 
 
 

 

  
O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO 

 

O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único realizado por Jesus que está registrado nos quatro 

evangelhos. Daí sua indisputável importância. Esse episódio enseja-nos algumas preciosas lições. Vejamos: 

 

Em primeiro lugar, Jesus demonstra seu cuidado à multidão no dia de seu luto. Se não bastasse a correria do 

ministério, sem tempo se quer para comer, Jesus acabara de receber a notícia de que João Batista, seu primo e 

precursor, acabara de ser degolado na prisão, por ordem de Herodes. Nessa hora de dor, ele ainda encontra 

tempo para atender a uma multidão aflita, ensinando-a, curando seus enfermos e multiplicando pães e peixes 

para mitigar sua fome. Os dramas da vida não são impedimentos para a prática do amor nem estorvos para ser-

vir ao próximo. 

 

Em segundo lugar, Jesus nunca é pego de surpresa, quando nossos problemas parecem insolúveis. Quando 

Jesus viu a multidão faminta, naquele deserto, já sabia o que estava para fazer. Nossos problemas não o to-

mam de surpresa. Nossas necessidades não esgotam seus recursos. Nossos impossíveis não colocam limites 

em seu poder. Antes de enfrentarmos nossos dramas, ele já os conhece e já sabe o que vai fazer para resolvê-

los. 

 

Em terceiro lugar, Jesus mesmo sendo onipotente realiza seus prodígios a partir do que temos e não daquilo 

que não temos. Como Felipe era de Betsaida e eles estavam na região de Betsaida, Jesus perguntou a ele, on-

de comprariam pão para tanta gente. Felipe jogou a solução do problema para frente, dizendo a Jesus que pre-

cisariam trabalhar duzentos dias para conseguirem dinheiro suficiente para alimentar tanta gente. André, por 

sua vez, apresentou a Jesus um menino que tinha consigo cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas diante 

da escassez desse orçamento para uma demanda tão grande, logo expressou sua opinião: “Mas, o que é isso 

para tanta gente”. Jesus que criou o universo sem matéria preexistente, multiplicou o que tinham em mãos. O 

pouco que temos nas mãos de Jesus pode alimentar multidões. O que nos é impossível, torna-se realidade nas 

mãos de Jesus. 

 

Em quarto lugar, Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser realizada pelos seus discípu-

los. O pão que alimenta o povo vem de Jesus, mas a entrega desse pão ao povo, passa pelas mãos de seus 

discípulos. Só Jesus tem pão com fartura, mas quem deve distribuir esse pão aos famintos somos nós. Cabe-

nos alimentar as multidões com o pão que recebemos das mãos de Jesus. Ele é o Pão da Vida. Só ele pode 

saciar para sempre a fome espiritual das multidões. Nosso papel não é multiplicar as pães, mas distribui-los. 

 

Em quinto lugar, Jesus multiplica o pouco que temos, mas não permite desperdício do que sobeja. Não é por-

que temos pão com fartura que temos o direito de desperdiçar o que sobeja. Jesus ordenou que fossem recolhi-

das as sobras. Vale destacar que os discípulos, como aquela multidão, também estavam famintos. Estavam o 

dia todo em lugar deserto. Então, ao recolherem o que sobejara descobriram que sobraram doze cestos de 

pães, ou seja, um cesto para cada discípulo. Como o alimento era o salário dos trabalhadores (Mt 10.10), Jesus 

está mostrando que nunca faltará a provisão para aqueles que se dedicam ao seu trabalho. 

 

Em sexto lugar, Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas da multidão, mas também se compadeceu 

dela como ovelhas sem pastor. Para Jesus a motivação precede a ação. Não basta fazer, é preciso fazer com a 

motivação certa. Porque Jesus se compadeceu da multidão, mesmo estando de luto e exausto, ensinou, curou 

e alimentou a multidão. Porque se compadeceu de nós, desceu do céu, foi moído como trigo na cruz, para ser o 

pão nutritivo que alimenta nossa alma, para sempre! 
 

Rev. Hernandes Dias Lopes//   Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=255 

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=255


 

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. 

 

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. 

 

   NOVOS MEMBROS  -  ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

▪ Atenção, você que se tornou membro da IPA  e ainda não realizou 

o cadastramento, entre em contato com a secretaria.  

 

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

formações 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 

A Bíblia e sua família – Augustus Nicodemus e Minka Lopes 

E-book (Amazon) 

 

 A Bíblia e sua família apresenta exposições bíblicas sobre casa-

mento, família e filhos. 

Augustus e Minka não procuram acomodar ou adaptar as Escrituras à 

cultura ou às tendências das ciências sociais no Brasil, mas confrontar 

com o ensino bíblico os pensamentos, as ideias, as tendências, as pres-

suposições, as crenças e as teorias atuais que levantam contra o Senhor 

e contra a família. 

 Invista na leitura desse livro, que deve ser estudado e discutido 

tanto por solteiros, casais, famílias e em grupos de estudos bíblicos. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

    Ricos de Amor 

(2020) 

 Uma comédia romântica brasileira que vem conquistando o mun-

do (já está entre os filmes mais visto do Netflix em diversos países da 

Europa e América Latina), Ricos de Amor é uma boa pedida para esses 

dias de isolamento social. 

No filme acompanhamos a história de Teto, um jovem rico que em breve 

herdará a fábrica do pai, que se apaixona por Paula, uma estudante de 

medicina batalhadora. Com medo da reação da garota frente a sua fortu-

na, Teto mente sobre sua condição financeira e acaba se colocando em 

uma série de desentendimentos. 

Como sempre, não se esqueça de filtrar algumas cenas e falas da histó-

ria, 

Mas foque na mensagem principal: o amor que nos transforma em al-

guém melhor, a noção de justiça e apoio ao próximo. Bom filme! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129) 

 

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– Selma Maria de Salles Cardin 

 

29– Simone Soares Alves 

 

01– Isabela Mota Simeão 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

03– Tânia Thaís Justino Mathias 

 

 

 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp787-junho-2020-35129


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 
João 

Carlos 
Fernando 

10/04 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

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 

10/04 Ary e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

10/04 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/04 Presb. Elizeu 

17/04 Presb. Nilman 

24/04  Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

10/04 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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