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A Páscoa e a Ceia! 

 

“disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer.” (Lucas 22:15) 

 

Esta seria a última Páscoa que Jesus celebraria com os discípulos. De certa forma, também os discípu-

los mudariam seu modo de ver a festa a partir daquele momento. Foi a noite em que novos símbolos entrari-

am para a história – o pão e o vinho! Seria uma noite difícil, mas era o preço da redenção. A Páscoa seria su-

plantada pela Ceia do Senhor! O Cordeiro de Deus seria sacrificado. 

 

 

A Ceia suplantaria a Páscoa porque nesta, uma nação foi liberta do cativeiro político. Mas a Ceia anun-

ciava a libertação oferecida a todos as tribos, povos, línguas e nações! A Páscoa livrou os judeus do cativeiro 

egípcio mas não impediu que outros cativeiros chegassem e, exatamente naquele momento em que Jesus 

celebrava com seus discípulos a festa da libertação, os judeus estavam sob o cativeiro romano. Mas a Ceia 

anunciava uma libertação eterna. Como disse Paulo, uma ação de Deus que transportaria pecadores do reino 

das trevas para o Reino do Filho Amado. Jesus estava prestes a redimir os pecadores – redimir significa com-

prar de volta – e o preço seria sua vida. Como costumamos cantar, “foi pago um alto preço”. 

 

 

O cordeiro pascal, levado para a morte sem poder resistir ao sacrifício, seria substituído pelo Cordeiro 

de Deus, que se entregou ao sacrifício e à morte embora pudesse resistir. E assim sofreu as agressões, as 

dores, os castigos e por fim a cruz. […] A Páscoa sem a Ceia não faz sentido algum para nós, pois não sabe-

mos o significado de ser escravo no Egito, mas sabemos o significado de ser escravo do pecado. E na Ceia, 

não celebramos o fim do cativeiro, celebramos o Cordeiro que nos libertou, morrendo para que pudéssemos 

viver. 

 

Por isso, adore o Cordeiro. Sua mais significativa adoração é viver seu dia livre do pecado – pois foi 

para isso que Jesus morreu por nós, para que, libertos do pecado, fossemos feitos servos da justiça (Rm 

6.18). Ele já pagou o preço de sua redenção. Aceite o perdão e recuse-se a carregar a culpa, pois o Cordeiro 

de Deus entregou-se por nós. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://blogaultimatrombeta.wordpress.com/2016/03/26/presente-diario-a-pascoa-e-a-ceia/ 



 

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! 

 

PROGRAMAÇÃO DOMINGO DE PÁSCOA 

 Café da manhã comunitário às 8h; cada irmão trará um item para 

compartilhar. Ajustem com a Helena Betânia, Ana Maria Baghin e 

Rose  quanto ao item doado para nossa refeição. 

 

  Após a refeição matinal teremos às 9h a Santa Ceia e nossa Esco-

la Bíblica Dominical de Páscoa. 

   

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 “Araras, 08 de abril de 2022. Edital de convocação da AGE – via 

boletim digital e grupo de WhatsApp da IPA - O Conselho da igreja, vem 

diligentemente, convocar todos os membros comungantes para sua As-

sembleia Geral Extraordinária no dia 17/04/2022 (domingo) às 19h na 

sede à Rua Júlio Mesquita - 407 - Centro - Araras-SP, com base no 

art. 19 do Estatuto da IPA. Pauta: - Ouvir a igreja quanto ao pedido de 

dissolução da relação pastoral. As medidas sanitárias em vigor serão 

adotadas! No amor de Cristo, Rev Wipson da Silva Almeida - Presidente 

do Conselho da IPA”. 

 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA MISSIONÁRIA 2º DOMINGO DO MÊS 

*Contribuição das crianças: R$   42,70 

*Contribuição dos adultos:   R$ 682,00 

“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza 

ou por  necessidade; porque Deus ama a quem dá com  alegria.”  

(2 Coríntios 9:7) 

 

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 

Graça e Agrado 

Elizabeth Charles Gomes 

 

 Um livro que busca aplicar as lições e os conceitos sobre a mu-

lher cristã apresentados em Gálatas à nossa vida atual, assim é Graça e 

Agrado de Elizabeth Charles Gomes, formada em Educação Cristã e 

que junto com seu marido, Wadislau Martins Gomes, atua em "O Refú-

gio" como conselheira e palestrante. 

 O objetivo da obra é levar as mulheres cristãs usarem a cabeça 

junto com o coração em suas tarefas e decisões do dia a dia, prosse-

guindo no conhecimento de Deus para cumprirem o propósito pelo qual 

foram criadas: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. 

 

(https://www.ipb.org.br/content/conteudos/0741b745-0edc-4b01-a9da-

2852d19f0110_BP809ABRIL2022_27paginas_RGB_web.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O Resgate de Ruby (2022) 
 

Inspirado em uma história real, O Resgate de Ruby tem conquis-

tado milhares de pessoas em torno do globo. 

Disponível no Netflix, o filme é uma produção original do strea-

ming e nos apresenta Dan, um policial que deseja entrar para a equipe 

K9, mas tem dificuldades para se encaixar nos moldes do time e o de-

partamento não tem recursos para bancar um novo cão parceiro. 

Mas o rapaz não desiste e adota a cadela Ruby, decidido a treiná-

la para ser um cão policial. O único problema é que Ruby é indisciplina-

da e temperamental. Um filme para toda família se emocionar. 

 

(https://www.ipb.org.br/content/conteudos/0741b745-0edc-4b01-a9da-

2852d19f0110_BP809ABRIL2022_27paginas_RGB_web.pdf) 

 

 

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, 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. 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 

12–  Edgard José de Araújo 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

18– Letícia Fernanda dos Santos 

 

19– Nilman Krebsky 

 

19– Cristiane Luiza Heringer 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

23– Nilman e Silvana Krebsky   

(Bodas de Mármore)  39 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. 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 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

24/04 
Edgard 
Adilson 

Zequinha 

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 

24/04 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

24/04 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

24/04 Presb. Plínio 

01/05 Pastor. Wipson 

08/05  Presb. José Júnior  

PROJEÇÃO 

HOJE João 

24/04 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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