
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO, 12 DE JANEIRO DE 2020 
ÇO DE 2019 

 

 
[PROGRAMAÇÃO] 

ESCOLA BÍBLICA 
Domingo |09:30h| 

CULTO DE CELEBRAÇÃO 
Domingo |10:40h| 

GRUPODE DE UNIR 
Durante a semana nos lares 

 

 
[PASTOR] 

PR. RAPHAEL TRINDADE 
raphael@ipidoipiranga.org.br 

 
 

 
[PRESBÍTEROS]  

Kleber Prado, Márcio Alvarenga, 
Matheus Vieira, Osni Castro,  

Pedro Afonso, Solange Viveiros e 
Wilson Souza. 

 

[MASD]  
Fábio Elias (Presidente) 

 

[OFICIAIS EMÉRITOS]  
Zezeicho Bordignon (in 

memorian), Maria Bordignon e 
Arnaldo de Paula 

SEM FÉ É IMPOSSÍVEL 
AGRADAR A DEUS 

“Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas 
que ainda não se viam, movido por santo temor, 

construiu uma arca para salvar sua família.”         
Hb 11:7 

 
Penso que há duas maneiras de compreendermos a 
fé: a partir das nossas experiências, e a partir da 
nossa vivência. O que é a fé? Fruto de uma pontual 
experiência com o transcendente, ou a fé é fruto de 
uma relação vital com Deus? Vejamos os dois pontos 
com mais detalhes. 
 

Por vezes a fé é entendida como uma capacidade de 
potência, sempre como a consequência de uma ação 
sobrenatural e pontual na realidade humana. Essa 
compreensão, ao meu entendimento, limitada, 
submete a ação divina à espiritualidade do ser 
humano, e também sugere a fé como um objeto, 
que é utilizado somente por demanda em tempos de 
crise. 
 

A outra compreensão da fé não se dá a partir de 
experiências, mas sim, a partir da integralidade da 
vivência, a partir de uma espiritualidade encarnada 
na realidade. A Bíblia nos mostra que “O justo viverá 
pela fé” (Hb 10:38). A fé faz parte da nova maneira 
de viver proposta pelo evangelho de Cristo. 
 

No mesmo livro de Hebreus, encontramos os 
chamados “heróis da fé”, aqueles que tiveram 
experiências maravilhosas e sobrenaturais com 
Deus, mas acima de tudo, aqueles que tiveram as 
suas vidas envolvidas e influenciadas por completo, 
pela fé que possuíam. Que a fé faça parte da sua 
nova maneira de viver em 2020! 
 

Pr. Raphael Trindade 
 

// Ministério de Ação Missionária - MAM 

Iniciamos 2020 com grandes desafios. Além da 
mobilização missionária da igreja, temos buscado nos 
mantermos fiéis as parcerias que mantemos com 
missionários espalhados ao redor do Brasil e no 
mundo. Infelizmente, devido à crise que atravessamos o 
MAM precisou diminuir os valores de diversas parcerias, 
para que ao longo do ano elas se mantenham em dia. 
Desafiamos toda igreja se envolver mais com missões 
nesse ano participando das iniciativas que vamos 
propor, do acompanhamento das notícias dos campos 
missionários, e também do sustento desses projetos. 
Nosso desejo é finalizar o ano aumentando os valores 
que abaixamos e adotando novos projetos. Para nossa 
Conferência, queremos desafiar a igreja a refletir sobre 
como atingir as novas gerações. Ore conosco, para as 
iniciativas missionárias de nossa Igreja estejam sempre 
no centro da vontade de Deus.  

Motivos de Oração: 

 Planejamento 2020 

 Mobilização Missionária da Igreja 

 Fidelidade no sustento missionário e novos 

contribuintes 

 Comunicação com os Missionários 

 
 “Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e seus ouvidos 

atentos ao seu clamor” (Sl 34.15)  



 

 ESCOLA BÍBLICA: SE NADA MUDA, 
TUDO SE REPETE 

“(...) como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, 
pela glória do Pai, assim andemos nós também em 
novidade de vida.” (Rm 6.4b).  
Esperamos você e sua família, seja qual for a faixa 
etária, para juntos sermos desafiados pela Palavra de 
Deus a conquistarmos mudanças que nos permitam 
viver continuadamente em novidade de vida.  

Adultos: templo; 
Jovens: sala mundo; 
Pré-adolescentes (12 a 14 anos): sala creche 1; 
Adolescentes (15 a 17 anos): sala creche 2; 

As Crianças da Galera do Rei terão a ministração dos 
mesmos temas em três diferentes salas, de acordo com 
a idade (de 3 a 5; 6 a 8; 9 a 11), durante o horário do 
culto. Sejam todos muito bem-vindos! 
 

 GÊNESIS: SÉRIE DE MENSAGENS 
No mês de janeiro iniciaremos uma nova série de 
mensagens nos nossos cultos sobre o livro de Gênesis. 
Participe! 
 

 SECRETARIA [NOVO EXPEDIENTE] 
Informamos que a secretária da igreja, Jurema Ibelli, 
está trabalhando em novo expediente:  
> Segunda-feira - das 13h00 às 17h00; 
> Quarta-feira - das 9h00 às 17h00; 
> Quinta-feira - das 9h00 às 17h00. 
 

 CALENDÁRIO 2020 
Pedimos que todos os líderes de ministérios procurem 
a secretaria da igreja até o dia 17/01 para passar as 
datas de atividades e eventos que acontecerão em 2020 
para a confecção do nosso calendário. 
 

 JUBILEU DE DIAMANTE DA IGREJA 
No ano de 2020 a IPI do Ipiranga completa 75 anos de 
existência; um grande motivo de louvor a Deus que 
queremos celebrar ao longo do ano todo. Se você 
deseja nos ajudar nessas iniciativas, por favor, procure o 
Billy Viveiros ou o Paulo von Atzingen. 
 

 PEDIDOS DE ORAÇÃO 
Nilza Simonetti (membro): saúde e emocional; Carolina 
Camargo e Cecília Camargo (irmãs da Maria Camargo): 
saúde; Dalmir de Alencar (genro da Maria Vicentini): 
saúde/família; Lourenço Kraft (membro): recuperação 
do grave avc sofrido. 
 

 AGENDA 

05/01 Início da Série “Gênesis” 

12/01 Retorno da Escola Bíblica 
 

 

 
 
 
Para receber e  
 

 

 

 

 

[LITURGIA] 
|12/01| Pr. Raphael Trindade 
|19/01| Pr. Raphael Trindade 

 
[PREGAÇÃO] 

|12/01| Pr. Raphael Trindade 
|19/01| Pr. Raphael Trindade 

 

13/01 - Aline Rafaela Agustinetti de Freitas [96611-3636] 
15/01 - Teodomira A. Abade Afonso [94180-2018] 
15/01 - Pedro Luiz Magano [2966-6453] 
16/01 - Mariana Sanches Alvarenga [94513-8511] 
17/01 - Aracy Terezinha Milanezi [2273-0041] 
18/01 - Gabriela Borges de Castro [98950-8245] 

 
 

 

O IHDI é o braço social da IPI do Ipiranga cuja 
finalidade é promover em caráter permanente, continuado e 
planejado a mais ampla assistência social à criança, ao 
adolescente, ao adulto, ao idoso e à família. Para cumprir sua 
finalidade mantém as seguintes unidades: CEI - JCA; CCA – 
ESTAÇÃO ADOLESCER; CCA – ESTAÇÃO ESPERANÇA; CENTRO 
DE ACOLHIDA EBE; BAZAR BENEFICENTE. 
 

 

ESTAMOS PRECISANDO DAS SEGUINTES DOAÇÕES: 
(1) Roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, 
embalagens, tecidos, brinquedos, dentre outros; (2) Óleo de cozinha 
usado para reciclagem. 

 

SEJA UM CONTRIBUINTE MENSAL (*)  
OU COLABORE ATRAVÉS DE DOAÇÕES! 

 (*) Informações: www.ihdi.org.br; fone 3806 3289 (Andréia). 
(**) Nota Fiscal Paulista: www.nfp.fazenda.sp.gov.br 

 
 

BAZAR: Rua Lord Cockrane, 505 – Fone: 2062.1352 
 

Pedro Afonso 
[ABC] 

|99224 2589| 
 

Célia Sanches 
[Ipiranga] 

|97957 2589| 
 

Wilson Souza 
[Ipiranga] 

|97144 2937| 
 

Kleber Prado 
[Ipiranga] 

|99264 8684| 
 

Rafael e Matheus 
[Jovens] 
98181 0013 
 
Fátima Cairo 
[Ipiranga] 
|99601 4624| 
 
Raquel Minelli 
[Vila das Mercês] 
|99851 0727| 
 
 
 

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO 
Agência: 0090  C/C: 79753-7 
CNPJ: 62.855.663/0001-45 

[BANDA] 
|12/01| Marden Tucci 

|19/01| Marcio Alvarenga 
 

[ETAV] 
|12/01|André e Mariane 

|19/01|Cléber e  Geovana 
 

[MOMENTO MISSIONÁRIO] 
|12/01|Matheus Silva 
|19/01|Billy Viveiros 

 
[RECEPÇÃO] 

|12/01|Idalina Gasparini  
|19/01|Cida Ghobrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 

[MASD TEMPLO] 
|12/01|Etelvina e Zoé  
|19/01|Célia e Ester 

  
[MASD PORTÃO] 

|12/01|Marcelo e Fabio 
|19/01|Reinaldo e Vítor 

 

* para utilização da máquina de cartão (débito), procure o MASD. 

http://www.ihdi.org.br/
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

