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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1928 — 06 maio 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 

 

 

 

Sola Fide 

 
 Depois de tratar do SOLA SCRIPTURA, vamos tratar, agora, do segundo pilar da Reforma do Século 

XVI, o Sola Fide. A salvação é uma conquista das obras? A salvação é o resultado da parceria entre a fé e as 

obras? Ou a salvação é somente pela fé, independentemente das obras? Essa era a questão na época da Re-

forma e ainda hoje. A salvação não pode ser pelas obras, pois se assim fosse, o homem precisaria ser perfeito. 

A lei exige obediência completa (Lc 10.28). O padrão para entrar no céu é perfeição (Mt 5.48). A Bíblia, entretan-

to, diz que não há justo, nenhum sequer (Rm 3.10). Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus (Rm 

3.23). A Escritura chega a dizer que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você se torna culpa-

do de toda a lei (Tg 2.10). Logo, pelas obras da lei é impossível que o homem pecador seja salvo. De igual mo-

do, a ideia de que o homem é salvo pela fé associada às obras é um contrassenso. A salvação não é uma reali-

zação do homem nem mesmo um esforço conjunto de Deus e do homem. O sinergismo, ou seja, a ideia de que 

o homem pode cooperar com Deus em sua salvação está em total desacordo com o ensino das Escrituras. O 

apóstolo Paulo é enfático: "O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei" (Rm 3.28). E 

ainda: "Pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que 

ninguém se glorie" (Ef 2.8,9). 

 Destacaremos três pontos importantes para o melhor entendimento do tema: 

 Em primeiro lugar, somos salvos pela fé independentemente das obras (Rm 3.28). Somos salvos não pe-

la obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus fez por nós. Deus entregou o seu Filho. Ele morreu 

pelos nossos pecados. Sua morte substitutiva satisfez as demandas da lei e cumpriu os reclamos da justiça divi-

na. Portanto, a base meritória da nossa salvação é o sacrifício de Cristo em nosso favor. Tomamos posse da 

oferta da graça pela fé. Recebemos essa salvação gratuita pela fé. A fé é a mão de um mendigo a receber o 

presente do Rei. 

 Em segundo lugar, somos salvos pela fé em Cristo e nele somente (At 16.31). A salvação não nos é dada 

pela fé na igreja, mas pela fé em Cristo. Essa fé não é apenas assentimento intelectual. Até os demônios creem 

e tremem (Tg 2.19) e eles não estão salvos. Também não é uma fé temporária, apenas para as coisas do aqui e 

do agora. Muitos confiam em Deus quando precisam de um socorro, mas terminado o problema, voltam nova-

mente as costas para Deus. Essa fé se dissipa como uma neblina, por isso, não é a fé salvadora. A fé salvadora 

é uma confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo. É confiar somente nele para a redenção. A Bíblia é 

enfática: "E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado en-

tre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos" (At 4.12). 

 Em terceiro lugar, somos salvos pela fé para as boas obras (Ef 2.8-10). A fé e as obras não estão em 

oposição; complementam-se. A fé é a causa da salvação e as obras são a sua consequência. Somos salvos so-

mente pela fé, independentemente das obras, mas a fé que salva nunca vem só. Não somos salvos por causa 

das boas obras; somos salvo para as boas obras. Somos justificamos pela fé, mas provamos essa justificação 

pelas obras. Por isso, a fé, se não tiver obras, por si só está morta (Tg 2.17). A verdadeira fé em Cristo é prova-

da aos olhos dos homens pela prática das boas obras. Essas boas obras foram preparadas de antemão para 

que andássemos nelas (Ef 2.10), de tal forma que, o próprio Deus, que nos salvou pela fé em Cristo, é quem 

opera em nós tanto o querer como o realizar (Fp 2.13). A salvação é uma obra de Deus desde o seu planeja-

mento até à sua consumação. Ele planejou, executou e consumará nossa salvação, que é recebida pela fé e 

demonstrada pelas obras.  

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=154 



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. Você, 

membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurreição do 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do vinho.  

 

PROJETO ANA 
 Dia 07 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar por 

nossos filhos. Esperamos vocês. “A melhor maneira de influenciar os nos-

sos filhos é orando por eles. Devemos não apenas falar de Deus para os 

nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos filhos para Deus. É tempo 

de você se colocar na brecha em favor de seus filhos!” (Hernandes Dias 

Lopes).  

HOMENS EM ORAÇÃO 
 Estamos convidando a todos os Homens a participar da nossa reu-

nião nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e pre-

sentes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo vi-

vo. O tema base para o primeiro semestre de 2018 é "A Vida Segundo o 

Evangelho". Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às 

terças-feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 08/05, na casa 

do Irmão Frank Silva. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se pu-

der, leve um prato de doce ou salgado. 

 

CLASSE ESPECIAL                         
 Quartas-feiras, às 19h30min, no Templo da IPA. Os interessados 

deverão fazer sua inscrição na secretaria da igreja (via e-mail ou telefone). 

Nesta fase, estamos funcionando em regime de discipulado cristão.  

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os outros) 

20h (Instrução bíblica) - 20h30 min (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!!! 

 

TREINAMENTO PARA PROFESSORES  
 Na próxima quinta feira, dia 10/05 às 19h30min, no templo, tere-

mos nosso terceiro encontro com professores da Escola Dominical e do 

Culto Infantil. Juntos, iremos descobrir práticas de ensino que ajudarão 

nossos alunos a aprenderem com alegria! Professores, participem! 

 

MINISTÉRIO INFANTIL 
 O Culto Infantil  está precisando de pessoas que possam ajudar ou 

ser dirigente. Se você sentir ou desejar cumprir o chamado de Deus, favor 

falar com Maria Luíza. 

 

  

 
  

 
 A Junta Diaconal está arrecadando calças, blusas, casacos, cober-

tores, mantas, meias e calçados. Para outras informações, entrar em con-

tato com os diáconos. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 
I- Confissão de Fé: X. O Juiz Supremo, pelo qual todas as controvérsias 

religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos 

os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas 

as doutrinas de homens e opiniões particulares, o Juiz Supremo em cuja 

sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo 

falando na Escritura.  

 Mat. 22:29, 3 1; At. 28:25; Gal. 1: 10.  

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

 

II- Catecismo Maior: 10. Quais são as propriedades pessoais das três 

pessoas da Divindade?  

R. O Pai gerou o Filho, o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo pro-

cede do Pai e do Filho, desde toda à eternidade.  

 Heb. 1:5-6; João 1:14 e 15:26; Gal. 4:6.  

( 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: 10. Como criou Deus o homem? 

R. Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, 

em conhecimento, retidão e santidade com domínio sobre as criaturas. 

 Ref. Gn 1.27-28; Cl 3.10; Ef 4.24; Rm 2.14-15; Sl 86-8. 
(http://www.monergismo.com/textos/catecismos 

brevecatecismo_westminster.htm) 

 

HISTÓRIA DA IPB 

 
5. Cooperação (1917-1932) 

O maior líder presbiteriano desse período foi o Rev. Erasmo de Carvalho 

Braga (1877-1932), professor do Seminário e secretário da Assembléia 

Geral. Em 1916, participou com dois colegas do Congresso de Ação Cris-

tã na América Latina, no Panamá. Poucos anos depois, tornou-se o dinâ-

mico secretário da Comissão Brasileira de Cooperação, entidade que lide-

rou um grande esforço cooperativo entre as igrejas evangélicas do Brasil 

na década de 1920. As principais áreas de cooperação foram literatura, 

educação cristã e educação teológica. Foi fundado no Rio de Janeiro o 

Seminário Unido, que existiu até 1932.  

Outros esforços cooperativos desse período foram: (1) Instituto José Ma-

noel da Conceição, fundado pelo Rev. William A. Waddell na cidade de 

Jandira, perto de São Paulo (1928); visava preparar os jovens que depois 

seguiriam para o seminário. (2) Associação Evangélica de Catequese dos 

Índios (1928), depois Missão Evangélica Caiuá: idealizada pelo Rev. Al-

bert S. Maxwell e instalada em Dourados, Mato Grosso, num esforço coo-

perativo das igrejas presbiteriana, independente, metodista e episcopal. 

O Seminário de Campinas correu o risco de ser extinto por causa do Se-

minário Unido, mas finalmente superou a crise. Em 1921, o Seminário do 

Norte foi transferido para o Recife. As principais instituições educacionais 

das missões eram o Colégio Agnes Erskine, em Recife; Colégio 15 de No-

vembro (Garanhuns); Escola de Ponte Nova (Bahia); Colégio 2 de Julho 

(Salvador); Instituto Gammon (Lavras); Instituto Cristão (Castro) e princi-

palmente o Mackenzie College. Os principais periódicos presbiterianos 

eram O Puritano e o Norte Evangélico. 

Em 1924, a Assembléia Geral encerrou o trabalho missionário em Lisboa. 

No mesmo ano, Erasmo Braga e alguns amigos fundaram a Sociedade 

Missionária Brasileira de Evangelização em Portugal, que enviou para 

aquele país o Rev. Paschoal Luiz Pitta e sua esposa Odete. O casal ali 

esteve por quinze anos (1925-1940), regressando ao Brasil devido à cons-

tante falta de recursos. 

Em 1921, morreu o Rev. Antonio Bandeira Trajano. Com ele desapareceu 

a primeira geração de obreiros presbiterianos no Brasil, os da década de 

1860. Outros obreiros falecidos nesse período foram: Eduardo Carlos Pe-

reira (1923), Álvaro Reis (1925), Carlota Kemper (1927), Samuel Gammon 

(1928) e Erasmo Braga (1932). Além do seu trabalho na área religiosa, 

vários dos pioneiros presbiterianos deram valiosa contribuição de ordem 

intelectual e literária. Alguns autores e os livros que os celebrizaram são 

os seguintes: Modesto Carvalhosa (Escrituração Mercantil), Antonio Traja-

no (Álgebra Elementar), Eduardo C. Pereira (Gramática Expositiva), Otoni-

el Motta (O Meu Idioma) e Erasmo Braga (Série Braga). 

 



      SUGESTÃO DE FILME 
Para salvar uma vida 

O filme pode até ter o tradicional enredo americano de fil-

me adolescente com a turminha popular vs. os excluídos, 

mas o seu questionamento é diferente. Para Salvar uma 

Vida vem para nos questionar sobre o fazemos para sal-

var a vida de um próximo que em silêncio pede por ajuda. 

Jake Talor é o clássico jogador de basquete popular com a vida perfeiti-

nha, mas que vê seu mundo desabar ao ver um amigo de infância suici-

dar frente toda a escola. O motivo: bullying e exclusão social – temas pre-

sentes no dia a dia das nossas crianças e adolescentes. 

O jovem então começa a questionar o que poderia ter feito para salvar a 

vida de seu amigo. É nessa jornada que Jake sai de sua zona de conforto 

e conhece um mundo completamente diferente do seu. O filme nos ensi-

na e nos leva a refletir sobre amor ao próximo e em como podemos fazer 

a diferença. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-759-fevereiro-2018-33425) 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

            Doze mulheres notáveis 

             John macArthur 

Numa época em que o discurso da valorização feminina 

está em alta, é de extrema importância apresentar para 

as jovens cristãs mulheres que são referências e celebra-

das por sua coragem, visão e dons espirituais. 

A obra de John MacArthur nos traz informações sobre doze mulhe-

res que foram importantes no plano de Deus revelado no Antigo e Novo 

Testamento, além de nos apresentar a inconfundível cronologia da obra 

de Deus por meio da vida delas. 

Mulheres com Sara, Rute, Ana as irmãs Marta e Maria, Maria Ma-

dalena e Maria, mãe de Jesus, tiveram papel destacado no plano de 

Deus. Vale apenas conhecê-las. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-759-fevereiro-2018-33425) 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Aviva-
mento Espiritual, Santidade de Vida. * Pela eleição de oficiais (presbíteros 
e diáconos) em 2018. 
 
*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 família (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 In-
fantil, Classe Especial, Artes Cênicas. 
 
* 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 inti-
midade e o amor sacrificial dos cônjuges; por filhos obedientes e pais que 
“...não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conse-
lho do Senhor.” (Efésios 6:4 NVI).  
 
*Pela reforma e construção no espaço físico da igreja: empréstimo junto à 
IPB, contratação dos prestadores de serviços e fornecedores de materiais 
de construção. 
 
II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian) - Miastenia; Persilia (irmã do Rev. Álvaro) 

Tratamento; Cláudia Cardin Segatto (Câncer) e Benê; Eloá (neta Cleusa 

Gaino); Daniel (sobrinho Adele); Ubiratan (recuperação), Diác. Ezequiel 

(cirurgia); Dª Rita (avó Janaina) - alta médica; Dª Sebastiana e Dª Isabel

(irmãs da Elza) - recuperação; Calypsia (mãe dona Ana Baghin) - recupe-

ração; Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA) - cirurgia; Jonas e Ilze - 

recuperação; Maria Aparecida Siqueira (recuperação). 

 

 III- Política  

Pela nação brasileira. Eleições em 2018. Oremos a Deus em meio à crise 

política, econômica 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 sustentáveis; 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 
30- Maria Aparecida Parangaba Sales   

  

30- Fabiano Lacerda Mafra  

  

04- Elizandra Verissimo da Silva Beda  

  

05- Maria Luísa dos Santos Raxkid  

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
06- Eduardo de Freitas Bernardes 

 

06- Yana Dias Baraúna Silva 

 

08- Camila de Freitas Bernardes 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
06- João Eduardo e Sandra Cristina   

(Bodas de Erva) 29 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 
Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Provérbios 2 

Hino: 286 “Colheita Bendita” 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: “Andando com Cristo” 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos 

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 
Prelúdio. Instrumental 

Oração inicial - invocação 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Gênesis 3.1-19 

Cântico: “Nada Além do Sangue” 

Leitura: Salmo 51; Provérbios 28.13   

Hino: “ 71 Perdão” 

Oração de Confissão 

Cântico: Dep. Música. “Te agradeço 

Dízimos e Ofertas - Oração Diácono 

Cântico: Dep. Música. “O poder do teu Amor”  

Santa Ceia 

Pregação da Palavra. Tema:  A mulher  adúltera 

Texto Bíblico: João 8.1-11 

Oração e Bênção. 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manual 

Presbiteriano) 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 29/04/2018 

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

93 43 50 07 53 48 57 53,7% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

André 
Fernando 

João 

13/05 

Fernando 
João 

Adalto 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  Ana Laura e Raquel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Plínio e Selma 

13/05 Wladimir e Beatriz 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
 

------- 

13/05 
Andréa / Rafinha 

(Lição 9) 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/05 Presb. Plínio 

20/05 Presb. Fernando 

27/05 Presb. Sidnei 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

13/05 Rafinha 

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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