
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO, 01 DE MARÇO DE 2020 

ÇO DE 2019 

 

ESCOLA BÍBLICA 
Domingo |09:30h| 

CULTO 

Domingo |10:40h| 

UNIR (Pequenos Grupos) 

Casas 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

2ª Quarta-Feira do Mês 
 

[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 

FALAR COM DEUS 
Mat. 6: 5 a 8 NVI 

 

"E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar 

orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos 

outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. 

Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que 

está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. 

E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os 

pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.  

Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes 

mesmo de o pedirem”. 

 

Desde os primórdios o homem tenta  contato com os deuses. Quando 

havia tempestades e trovoadas, eles achavam que os deuses estavam 

irados e para acalmá-los era necessário se oferecer sacrifícios. A partir 

daí começou a concepção clássica da religião: a lógica retributiva. Para 

eu alcançar a “graça” de Deus eu preciso fazer algum tipo de sacrifício, 

me flagelar etc. Essa ideia é a antítese da graça que, por meio de Jesus, 

eu não preciso fazer nada para receber, pois Ele já fez tudo. Na prática 

isso é muito difícil de ser aceito, pois sempre achamos que receber o 

favor ou o castigo de Deus tem a ver com o nosso comportamento. 

Todavia, “não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais; e 

não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos” (Philip 

Yancey). 

Essa frase expressa uma grande verdade sobre a graça. Deus 

simplesmente nos ama e Ponto.  Em resposta a esse amor nos cabe 

buscar comunhão intensa com Ele e andar segundo a sua vontade. Aliás 

a bíblia nos convoca a buscar a santidade. Isso começa com 

relacionamento com Deus e a oração tem papel fundamental nesse 

processo. No texto acima, Deus dá várias dicas de como orar, e a que 

mais chama a minha atenção é que a oração tem mais a ver com atitude 

do que a preocupação com o que eu vou falar. O v. 6 diz que ... "o Pai 

que te vê em secreto." Ele não diz o pai que te ouve em secreto. Nós 

precisamos criar esse hábito de falar constantemente com Deus, fazer 

da nossa vida, oração, e da oração, a nossa vida. Agindo assim, 

vivenciaremos experiências maravilhosas com Deus. Fica aqui o desafio. 

Presb. Márcio Alvarenga 

// MIGUEL ZUGLER E FAMÍLIA 
[Oriente Médio e Norte da África] 
 

Motivos de Oração: 
- por gratidão a Deus que permitiu que 1984 pessoas fossem presenteadas com uma  

Bíblia no final do ano; 

- pela vida de três estudantes, ex-muçulmanos convertidos a Cristo no último 

Ramadã, que já estão servindo a Deus em um dos países mais fechados ao 

evangelho; 

- por nova estratégia do Clube de Futebol, após a saída do Diretor; 

pelo casal Salam e Ahlam, que está assumindo o projeto com crianças abandonadas 

nascidas em consequência de estupros e prostituição, bem como pela salvação 

dessas  crianças; 

- pelo casal que se rendeu a Cristo entre os povos Berbér, através do Ministério dos  

irmãos Haveth e Fauze; 

- pelas Igrejas Clandestinas, que estão correndo risco após a divulgação no Ocidente 

de algumas fotos utilizadas de forma negligente; 

- pela real conversão de alguns que têm sido tropeço para a salvação do povo local. 

 

// SEMINÁRIO SERTANEJO – CTLS/JUVEP 
ALEXANDRE, JOSICLEIDE, DÂMARIS, ALEXANDRE JR [Itaporanga/PB] 
 

Motivos de Oração: 
- pelo 10º Congresso Juvep que acontecerá de 09 a 11 de abril em João Pessoa-PB,  

com o tema “Avivamento e Missões”; 

- pelos palestrantes do Congresso: Hernandes Dias Lopes, Ronaldo Lidório, Aurivan, 

Marinho, Bernadete da Silva, Barbara Burns, Sérgio Ribeiro e o angolano Santareno 

Miranda; 

- por gratidão a Deus por mais um ano de atividades do Seminário, formando vinte e 

seis  alunos de diferentes denominações, e também à dedicação dos professores; 

por todas as famílias e igrejas envolvidas nas atividades internas e externas do 

Seminário;  

- para que Deus renove o ânimo de nossa família e de toda equipe, a fim de que o 

serviço a Ele seja realizado com total fidelidade e confiança em Sua providência. 
 

“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) 

01/03 –INÍCIO DO 2º MÓDULO 

Horário: 09:30h 

        AULTOS E JOVENS: 

 Opção 1 – “Ética e caráter cristãos” 

 Opção 2 – “Gênesis & Efésios”  

        PRÉ ADOLESCENTES E ADOLESCENTES:  

  “- É meu ou de Deus?” 

CRIANÇAS: 

 3-5 anos: “Deus Criador” 

6-8 anos: “Deus chama e manda Moisés” 

3-5 anos: “Jesus enfrenta questões dificeis ” 
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
O Conselho convoca os membros da Igreja Presbiteriana Independente do 

Ipiranga para realização de Assembleia Ordinária no dia 08 de março de 2020, 

às 10h40. A pauta inclui (1) Ouvir relatório do movimento financeiro do ano de 

2018 e informações sobre o movimento eclesiástico; (2) Apreciação e 

aprovação do parecer da Comissão de Exame de Contas da tesouraria; (3) 

Nomear Comissão para proceder ao exame de contas e documentos da 

tesouraria da igreja durante o exercício de 2020; (4) Aprovação do orçamento 

para 2020 e outros assuntos de interesse da assembleia. Pr. Raphael Trindade 

Garcia (Presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana Independente do 

Ipiranga). 

 FESTA À FANTASIA [IHDI] 
No dia 4 de abril, o IHDI vai promover uma festa à fantasia (cinema) no 

CAY (Clube Atlético Ypiranga). O Valor arrecadado será revertido aos 

projetos do instituto. Em breve mais informações! 

 CULTO DO JUBILEU DE DIAMANTE  
No dia 15 de março teremos o culto para celebrarmos os 75 anos da 

nossa igreja! Estará conosco nos trazendo a palavra o Pr. Oswaldo 

Prado. Teremos também a participação especial do Coral Evangélico de 

São Paulo. Participe e venha também para o café às 9:30h! 

  CLUBE DE LEITURA DAS MULHERES 
A partir do mês de março o Ministério de Mulheres começará um grupo 

de estudos sobre o livro “Sem Rivais” da Lisa Bevere. Os grupos 

funcionarão às terças às 20h (03/03) e aos sábados às 10h (07/03). 

Informações com o ministério. 

 EM TODO TEMPO, MULHER 
O ministério de mulheres lançou a campanha “Em todo tempo, mulher” 

para a arrecadação de bolsas e kits de higiene. O material arrecadado 

será distribuído à mulheres em situação de rua no dia 29 de março. 

Doações até o dia 22 de março. 

 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 

08/03 Assembléia Prestação Contas 

15/03                       Culto de Aniversário 
 

 

 

 

 

 

 

 

[LITURGIA] 

|01/03| Pr. Raphael Trindade 

|08/03| Pr. Raphael Trindade 

 

[PREGAÇÃO] 

|01/03| Presb. Márcio Alvarenga 

|08/03| Pr. Raphael Trindade 

 

 

07/03 - Maria Aparecida Vicentini [98789-3331] 

 

 

 
 

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 

 

 

Você sabia que os cultos na Congregação do 

Ipiranga, a princípio, ocorriam de 15 em 15 dias e, 

isto, quando havia pregador, geralmente um 

presbítero da 1ª. Igreja, nossa Catedral? 

 

 

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO 

Agência: 0090  C/C: 79753-7 

CNPJ: 62.855.663/0001-45 

[BANDA] 

|01/03|Marcio Alvarenga 

|08/03|Gracy Alvarenga 

 

[ETAV] 

|01/03|Lucas e Lidia 

|08/03|Cléber e Bárbara 

 

[MOMENTO MISSIONÁRIO] 

|01/03|Gisélia dos Santos 

|08/03|Paulo von Atzingen  

 

[RECEPÇÃO] 

|01/03|Zilda Silva 

|08/03|Eunice Pereira 
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[MASD TEMPLO] 

|01/03|Gisélia e Etelvina 

|08/03|Célia e Ester 

 

 [MASD PORTÃO] 

|01/03|Rafael e Marcelo 

|08/03|Márcio E Paulo 

 

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

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

