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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2122 –  23 de janeiro 2022 

  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

QUANDO A CRISE VEM DE DENTRO 

 

“Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos; de maneira que não pode-

mos edificar o muro” Neemias 4.10 

 

 

Pior do que o ataque do inimigo é o desânimo dos domésticos da fé. A ameaça agora não vem de fora, 

mas de dentro. As impossibilidades intransponíveis não procedem daqueles que querem parar a obra, mas 

daqueles que estavam fazendo a obra. Há aqui dois fatos e uma conclusão. Os fatos são: já desfaleceram as 

forças dos carregadores e os escombros são muitos. A conclusão é: não podemos edificar o muro. 

 

 

O problema é que esse diagnóstico não levou em conta a intervenção divina. Nesse momento, o povo 

de Judá só olhou para suas fraquezas, para a enormidade dos desafios e não para as possibilidades infinitas 

de Deus. Se tirarmos aos olhos do Senhor para colocá-los em nossa fraqueza ou na ameaça dos inimigos, 

naufragaremos, mas se agirmos como Josué e Calebe, diremos: “Se o Senhor se agradar de nós, podemos”. 

Nada é impossível ao que crê. 

 

 

Com Deus faremos proezas. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Os impossíveis dos homens 

são possíveis para Deus. Precisamos nos acautelar acerca do grande perigo do desânimo. O desânimo é con-

tagioso. O pessimismo é a antecipação da derrota. Mas, a fé vê o invisível, crê no impossível e apropria-se do 

intangível. Não permita que o acúmulo dos problemas produza ceticismo em sua mente e incredulidade em 

seu coração. 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 



 

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! 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

 O Rev. Wipson gozará das folgas trimestrais de 2021 entre os di-

as 28 a 31/12 e entrará de férias no dia 01 de Janeiro até o dia 

30/01/2022. Que Deus o abençoe em seu período de descanso! Nesse 

tempo, para assuntos referentes ao pastorado, procurem os presbítero. 

 

III– Catecismo Maior:  191. O que pedimos na segunda petição?  

 

R. Na segunda petição, que é: “Venha o teu reino”- reconhecendo que 

nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do 

pecado e de Satanás -, pedimos que o domínio do mal seja destru-

ído, o Evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus cha-

mados, e a plenitude dos gentios seja consumada; que a igreja se-

ja provida de todos os oficiais e ordenanças do Evangelho, purifica-

da da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil; que as 

ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas efi-

cazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus peca-

dos, e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já 

convertidos; que Cristo reine nos nossos corações, aqui, e apresse 

o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com ele para 

sempre; que lhe apraza exercer o reino de seu poder em todo o 

mundo, do modo que melhor contribua para estes fins.  

 

  Is 64:1,2; Sl 67(todo);68:1; Ml 1:11;  Mt 6:10;9:38; Rm 10:1;11:25; 

II Co 4:2; Ef 2:2,3;3:14,17;5:26,27; At 26:18; II Ts 2:16,17;3:1; Ap 

12:9;22:20.  
 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/

catecismomaiorwestminster.htm)  

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

Muito antes de Lutero 

Nathan Busenitz   2019 

 

A obra de Nathan Busenitz demonstra com incontestável clareza 

que no esforço de pagar por seus pecados e aplacar a ira divina, Lutero 

punia a si mesmo. Mesmo assim, não tinha paz – e não tinha salvação. 

O motivo? Assim como muitos outros no século 16, Lutero acreditava 

que a estrada para a salvação dependia de seu próprio esforço. Desco-

briu que o caminho era incrivelmente árduo. Por mais que fizesse, não 

conseguia vencer a realidade de seu próprio pecado. Convencido de que 

deveria alcançar um determinado grau de mérito para receber a graça 

de Deus, Lutero chegou a extremos: fome, ascetismo, privação do sono. 

Teriam então sido Lutero e seus companheiros reformadores os 

primeiros na história da igreja a entender fielmente o evangelho bíblico? 

A resposta é não, como demonstra Busenitz nessa obra. Vale a leitura. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-806-janeiro-2022-final3.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Imperdoável (2021) 

 

Estrelado por Sandra Bullock, Imperdoável é o mais novo lança-

mento do Netflix, que cada vez mais tem investido em produções pró-

prias com grandes nomes de Hollywood. 

O filme retrata o quanto muitas pessoas se sacrificam por amor e 

como lidam com isso. E para ilustrar esse sentimento, Bullock vive Ruth 

Slater, uma mulher que passou 20 anos presa por assassinato, mas saiu 

mais cedo por bom comportamento. Essa decisão da Justiça desenca-

deou a ira da família da vítima, que resolve buscar vingança. 

Imperdoável retrata então a readaptação da ex-presidiária tentan-

do se reerguer enquanto precisa lidar com os familiares da vítima do ho-

micídio e o reencontro com a sua própria família. 

Como o próprio nome do longa revela, a história questiona se re-

almente os crimes são imperdoáveis ou se apenas estão sendo vistos de 

uma única ótica. 

Além disso, coloca em foco uma questão muito discutida em nosso país 

sobre o retorno à sociedade daqueles que comentaram erros no passa-

do, mas já pagaram legalmente por eles. 

Imperdoável já está disponível na plataforma de streaming e conta ainda 

com Viola Davis, Jon Bernthal, Aisling Franciosi, Linda Emond e Rob 

Morgan no elenco.  

(https://ipb.org.br/uploads/bp-806-janeiro-2022-final3.pdf) 

 

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. 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-
vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 
presbíteros e diáconos. 3. Pelas famílias da IPA: por fidelidade, intimida-
de e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes e pais fiéis na 
educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 4. Conversão ao Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familiares e paren-
tes dos membros da IPA. 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson,  
Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e WEC), Rev. Ronal-
do Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e família (WEC).  2. Pelas 
áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, 
Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério Infantil, Grupo de 
Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Especial e 
Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Eloá (neta Cleusa Gaino); Daniel 

(sobrinho Adele); Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas 

e Ilze, Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), Maria Neide Bernardes (leucemia), 

Ademir Francisco (pai da Bia); Maria Inês Reco (depressão). 

 

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. 

 

 

 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm


ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

21– Edna Ap. de Araújo Mazzucatto 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

24– Jonas Rodrigues dos Santos Filho 

 

28– Cleber Melo de Freitas 

 

29– Cleusa Gaino Smith 

 

 

 

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. Dr Roberto Mercatelli, nº 23, 

Jd Campestre-Araras (Próximo ao Parque Ecológico) - Proprietários 

Carlos e Luciana:(19) 99203-7250 - (19) 99366-7299. 

 

 2. 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.  

 

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

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

 

4. VENDEM-SE QUADROS 

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

naína. 

 

5. VENDEM-SE TAPETES 

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

99345-8043. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Amarildo 

André 
Carlos 

30/01 
André 
Carlos 

Fernando 

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 

30/01 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

30/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

30/01 Presb. José Júnior 

06/02 Pastor. Wipson 

13/02  Presb. Wellington 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

30/01 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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