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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1920 — 11 março de 2018 

  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 SENHOR LUTA POR NÓS 

 

Posted by Ronaldo Lidório  

 
 O Senhor luta por nós!  Ele conhece os nossos corações, o tempo de nossa vida, os sentimentos não 

explicados e o ambiente incerto ao redor. E Ele luta por nós.  

 Ele, que luta por nós, não é um mero valente do seu povo, um guerreiro de grandes vitórias ou um rei 

amado pela nação. É o Senhor todo poderoso, Criador dos céus e da terra, Governante absoluto de tudo o que 

existe, Feitor da luz e da vida, Rei dos reis, Controlador do universo, Salvador da humanidade, Resgatador dos 

perdidos e Pai de seus filhos. E Ele luta por nós.  

 A convicção de que o Senhor dos Senhores luta por nós produz dois efeitos sobre nossos corações. O 

primeiro é de descanso, pois aquele que controla todas as coisas controla também a nossa vida. Aquele que 

rege o universo tem poder sobre nossos corações, relacionamentos, corpos, provisões e futuro. Descansemos 

no Senhor que luta por nós. Coloquemos perante Ele nossas aflições e peçamos o retorno das noites bem dor-

midas e do riso aliviado. Ele cuida de nós.  

 O segundo efeito é de expectativa no Senhor. Se Ele luta por nós qualquer coisa nova pode acontecer! 

Qualquer coisa pode mudar, qualquer situação pode ser consertada, qualquer pessoa pode ser quebrantada, 

qualquer pecado pode ser perdoado. Se Ele luta por nós podemos, a qualquer momento, ser curados da enfer-

midade mais profunda que amedronta o corpo e a alma.  

 Descansar em Deus e esperar em Deus, porque Ele luta por nós.  

 Encontramos esta palavra de encorajamento à nossa fé em Deuteronômio: O Senhor luta por nós! Moi-

sés a proferiu ao povo de Israel em um momento emblemático de sua jornada. Após 40 anos peregrinando no 

deserto o povo se vê próximo ao rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida.  Vivia, assim, o momento de 

pesado cansaço pela peregrinação longa e árida e, por outro lado, profunda esperança para entrar na terra tão 

esperada. Moisés, usado por Deus, encoraja o povo lembrando como o Senhor foi fiel no passado. Amanhã não 

seria diferente. Moisés declara que o povo ainda passará por muitas provações e que aquele não é, enfim, o 

momento final de descanso. Porém, falando sobre reis e reinos que ainda os confrontarão ele lhes diz: “não os 

temais, pois o Senhor luta por vós” (Dt 3:22).  

 A caminhada é longa e ainda não cruzamos o Jordão, mas esta verdade nos levará até o final, na paz de 

Deus. O Senhor luta por nós! 

 

(Fonte: http://ronaldo.lidorio.com.br/wp/o-senhor-luta-por-nos/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUERIDO(A) VISITANTE 
É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

aqui, para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

Deus o(a) abençoe. 

 
  

CLASSE ESPECIAL 
Quartas-feiras, às 19h30min, no Auditório da IPA. 

Os interessados deverão fazer sua inscrição na se-

cretaria da igreja (via e-mail ou telefone).  

 Nesta fase, estamos funcionando em regime de discipulado cristão.  

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os ou-

tros) - 20h (Instrução bíblica) -20h30min (Aplicação-prática). 

 Nossa esperança repousa sobre a Graça de Deus para interpretar, 

expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

 Venha crescer e se fortalecer junto conosco!!! 

 

 

 

 

 

 

 Estamos retomando, neste mês, nossos Encontros de Casais! 

Desta vez será no dia 17 (sábado), às 19:30h no salão da IPAraras. 

Gostaríamos de contar com a presença de todos os casais da igreja, pa-

ra podermos compartilhar de nossas experiências e abençoar a vida uns 

dos outros. Pela graça de Deus, todos os nossos Encontros tem sido 

uma bênção! Ore pelo evento. Participe. Convide outros casais de seu 

relacionamento.  

 A Junta Diaconal está arrecadando roupas e sapatos masculinos 

e itens de higiene pessoal como papel higiênico, aparelho de barbear, 

shampoo, creme dental, escova de dentes e sabonetes. Para outras in-

formações, entrar  em contato com os diáconos. 

 

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. 

 

 

PROJETO MISSIONÁRIO 
 O Conselho Missionário gostaria de convidá-lo para participar de 

uma viagem missionária. O projeto IDE  acontecerá  esse  ano, de 30 de 

junho a 06 de julho. O valor  é de R$ 420,00 e a viagem será para o Vale 

do Ribeira, em São Paulo.  

Para maiores informações procure o Conselho Missionário com urgên-

cia.  

 

NOVOS MEMBROS 
 Atenção, os irmãos que foram recebidos como membro da IPA, 

favor preencher a ficha de cadastro que se encontra na caixa roxa. Agra-

decemos aqueles que já preencheram. 

 

 

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

informações junto à secretaria. 

 

BOLETIM 
 Leia sempre o nosso boletim e leve para casa para acompanhar 

as programações, pedidos de oração e noticias da Igreja.  

 

SÍMBOLOS DE FÉ 

DE WESTMINSTER 
 

I- Confissão de Fé:  II. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de 

Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testa-

mento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para 

serem a regra de fé e de prática:  

 

O VELHO TESTAMENTO  

Gênesis - Êxodo - Levítico - Números - Deuteronômio - Josué - Juízes - 

Rute - I Samuel - II Samuel - I Reis - II Reis - I Crônicas - II Crônicas - 

Esdras - Neemias - Ester - Jó - Salmos - Provérbios - Eclesiastes - Cân-

tico dos Cânticos - Isaías -  Jeremias - Lamentações de Jeremias - Eze-

quiel -  Daniel - Oséias - Joel - Amós - Obadias - Jonas - Miquéias - 

Naum - Habacuque - Sofonias -  Ageu -  Zacarias - Malaquias  

 

O NOVO TESTAMENTO  

Mateus - Marcos - Lucas - João - Atos - Romanos - I Coríntios - II Corín-

tios - Gálatas - Efésios- Filipenses - Colossenses - I Tessalonicenses - II 

Tessalonicenses - I Timóteo - II Timóteo - Tito - Filemon - Hebreus - Tia-

go - I Pedro - II Pedro - I João - II João - III João - Judas - Apocalipse 

 Ef. 2:20; Apoc. 22:18-19: II Tim. 3:16; Mat. 11:27.  

 

(http://www.monergismo.com/textos/credos/cfw.htm) 

 

II- Catecismo Maior:  2. Donde se infere que há um Deus?  

R. A própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus 

claramente manifestam que existe um Deus; porém só a sua Palavra e o 

seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos ho-

mens para a sua salvação.  

 

Rom. 1:19-20; 1 Cor. 2:9-10: II Tim. 3,15-17.  

 

( h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m / t e x t o s / c a t e c i s m o s /

catecismomaior_westminster.htm) 

 

 

III- Catecismo Menor:  2. Que regra deu Deus para nos dirigir na manei-

ra de o glorificar e gozar? 

R. A Palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo 

Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e 

gozar. 

 

Ref. Lc 24.27, 44; 2Pe 3.2, 15-16; 2Tm 3.15-17; Lc 16.29-31; Gl 1.8-9; 

Jo 15.10-11; Is 8.20; Hb 1:1 comparado com Lc 1.1-4 e Jo 20.30-31. 

 

( h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m / t e x t o s / c a t e c i s m o s /

brevecatecismo_westminster.htm) 

 

 

 



HISTÓRIA DA IPB 
INTRODUÇÃO 

 

Ao disponibilizarmos este farto material, esperamos atender, com muita 

prioridade, as necessidades de conhecimento de todos aqueles que ti-

verem o desejo de conhecer a história e funcionamento da Igreja Presbi-

teriana. 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Rev. Alderi Souza de Matos, historia-

dor oficial da Igreja Presbiteriana. 

 

A todos uma boa leitura, 

Equipe Portal IPB 

(http://www.ipb.org.br/ipb/historia) 

AGENDA DE ORAÇÃO 

 
I- Igreja 

 *Motivos gerais: Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Aviva-
mento Espiritual, Santidade de Vida.  

*Motivos específicos: * Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Fabiano e demais presbíteros.  

* Pelos Missionários: Miss. Lia, Rev. Ronaldo Dourado e família (APTMT
-Chile), Rev. Jorge Henrique e família (APMT- Caiuá), Rev. Ádler e famí-
lia (Missão AMEM), Rev. Alexandre Antunes (Capelania do Mackenzie 
Campinas e Apecom).  

*Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, 
EBD, SAF, Música, Coral, Conselho Missionário. * Pelos Ministérios: 
Grupo de Adolescentes, Grupo de Jovens, Homens em Oração, Casais, 
Culto Infantil, Classe Especial, Artes Cênicas e EBD.  

* Pelas famílias da IPA na missão de Deus: pelo relacionamento marido 
e esposa, pais e filhos. Que a Graça de Deus preserve a fidelidade, a 
intimidade e o amor sacrificial dos cônjuges; por filhos obedientes e pais 
que “...não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o 
conselho do Senhor.” (Efésios 6:4 NVI).   

II- Saúde 

Wadislau Martins Gomes (irmão da Lilian) - Miastenia; Persilia (irmã do 
Rev. Álvaro); Cláudia Cardin Segatto (Câncer) e Benê; Eloá (Cleusa 
Gaino); Daniel Bezerra (sobrinho Adele); Ubiratan Smith  (acidente de 
moto). 

III- Política  

Pela  nação brasileira. Oremos a Deus em meio à crise política, econô-
mica e institucional do nosso país, suplicando sua graça. Oremos por 
cidadãos brasileiros mais politizados e honestos; por políticos tementes 
a Deus; por políticas públicas, ambientais e econômicas justas e susten-
táveis; pelo combate à corrupção dos cidadãos, dos governantes e das 
instituições de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). "Como é feliz 
a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para 
lhe pertencer!" (Salmo 33).  

IV- Outros  

Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais 
dos familiares e parentes dos membros da IPA. Lucas Borges (vícios e 
conversão); Paulo Coelho e Paulo Neto (conversão).  

 

 

ANIVERSARIANTES DA  SEMANA ANTERIOR 
05- Josefa de Moura Silva 
 
06- Elice Camozza Lussari 
 
09- Marina Orpinelli 
 
10- Viviane de Salles Cardin Recchia 
 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
11- Frank Roberto da Silva Júnior 
 
12- Isaac dos Santos Raxkid 
 
 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
11- Rev. Álvaro e Lilian Campos     
(Bodas de Malaquita) 56 anos 
 
 

LITURGIA MATUTINA 

 
 Prelúdio 

 Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  

 Oração 

 Hino Novo Cântico:   

 Oração 

 Aniversariantes da Semana 

 Oração 

 Escola Bíblica Dominical - Tema: 

 Avisos 

 Oração Encerramento 

 Poslúdio 

 
 LITURGIA NOTURNA 

  

 Prelúdio - Departamento de Música  -  1º Cântico 
 Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Salmo 19 

 Oração 

 Hino Novo Cântico:  Nº 27  “Um Hino ao Senhor” 

 Dízimos e Ofertas 

           Oração Diácono 

           Departamento de Músicas. Cânticos: 

 Oração 

 Avisos 

 Pregação da Palavra. Tema: O primeiro Sinal 

           Texto Bíblico: Evangelho de João 2. 1-11 

 Oração e Bênção. 

 

______________Prestadores de Serviços _______________ 
Seção para divulgação das empresas e serviços prestados pelos mem-
bros de nossa Igreja,  

 
AMARILDO SIMEÃO: CONTADOR 

 
 Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, 
autônomo e profissional liberal. 
 

 
VENDEM-SE QUADROS 

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



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE  04/03/2018 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

88 41 47 09 49 44 56 53,4% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 
Amarildo 

André 
Fernando 

 

18/03 

Amarildo 
André 

Fernando 
João 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  Ana Laura e Raquel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Acima Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Zequinha e Dalva 

18/03 Plínio e Selma 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Maria Luíza 

Rafael 

18/03 
Ana  

Juliana 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

18/03 Presb. Marcos 

25/03 Presb. Plínio 

01/04 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

18/03 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  

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 

Título: _______________________________________________ 

Texto Bíblico: ______________________________________ 
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