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A POESIA SUAVE DE JESUS
O evangelho de Jesus é um poema à simplicidade. Não requer explicações metafísicas
nem elasticidade ﬁlosóﬁca para entendê-lo.
"Olhai as aves do céu; não semeiam nem ceifam, mas nosso pai celestial as alimenta". É a lição
do desprendimento.
"Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus". É a
lição da perseverança.
"Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra". É a lição da autoanálise e
auto conhecimento.
"Quando fores convidados para um banquete senta no último lugar". É a lição da
humildade.
"Aquele que quer ser o maior que seja o que mais serve". É a lição da caridade e do
servir (tão esquecido pelos políticos em geral).
"Vinde a mim todos vós que estás aﬂitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei". É a lição
do acolhimento.
"Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração". É a lição da delicadeza e da
conﬁança.
"Reconcilia-se com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele". É a lição da
paz.
"Saiu o semeador a semear sua semente". É a lição do trabalho.
"Para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo". É a lição do recomeço e da
renovação.
"O ﬁlho do homem veio para servir e não para ser servido". É a lição da nobreza de
espírito.
"Seja o vosso falar sim, sim e não, não". É a lição da ﬁrmeza, da integridade.
"Tratai a todos como gostarias de ser tratado". É a lição da justiça.
"Vá e não peques mais!" É a lição da resistência.
"Lázaro, levanta-te e anda!" É a lição da fé.
Procure Jesus nas coisas simples, na lágrima, no afago, na alegria pura, no trabalho
honesto, no gesto fraterno, no poema à vida, enﬁm, em tudo eleva e ilumina seu espírito e sua
alma. Por isso é tão difícil para a ciência e para a ﬁlosoﬁa deﬁni-lo objetivamente ou
concretamente.
Autor – Luiz Gonzaga Pinheiro

NOTÍCIASIPA

O PODER DE DEUS
"Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei (Sl 119.18)". Jabulile Gubula (África do
Sul) fez uma reﬂexão lembrando que quando Jesus estava passando dois cegos sentados à beira do caminho clamaram
a ele. Quando Jesus lhes perguntou: “O que vocês querem que eu lhes faça?”, eles responderam: ”Senhor, que se
abram os nossos olhos”. Quando ela imagina Jesus caminhando até ela e lhe fazendo a mesma pergunta, ela tem
diﬁculdade em saber o que pedir. Lembra que tem contas que estão lhe oprimindo, no entanto, não tem certeza de que
pagar as suas dívidas seria a sua resposta, pois isso signiﬁca apenas um alívio temporário. Depois de muito pensar e orar,
ela crê que tem a resposta revelada pelo Espírito Santo. A resposta estava nas Escrituras o tempo todo. Continuando a
orar, ela deu sua resposta a Jesus: “Senhor, que meus olhos se abram!”. Lembrou-se de quantas vezes pediu a Jesus
para abrir seus olhos para que ela pudesse ver os mistérios de Deus, para abrir seus ouvidos para ouvir e para abrir sua
mente para compreender verdadeiramente. Esse precioso presente de Jesus nos aproxima de Deus. No texto de
Mateus 20.29-34 encontramos orientações para a igreja que quer ser SERVA e precisa abrir seus olhos, ouvidos e
mentes para servir. “Não é assim entre vós ; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos
sirva; e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”.
No Cenáculo mar/abr 2020 Ano 81, nº 2, p.75 - Agente de Literatura: João Demarchi

atividades ainda suspensas
De acordo com decisão do governo do Estado de São Paulo, a restrição às reuniões e
aglomerações deverá durar até o dia 10 de maio. Sendo assim, a celebração da Eucaristia do mês de
maio, bem como os cultos dominicais, não acontecerão. Em breve, com a graça de Deus, nos
reuniremos novamente e nossos cultos terão um "sabor" diferente, assim como participar da
comunhão da Ceia!

ORAÇÃOIPA
Alceu Mizael de Castilho (Sogro do Márcio Lima)
Amanda L. Poloni - câncer (Sobrinha Douglas)
Andréa Silvânia Donega Nardo - câncer
Andrea Torres (amiga da Norma Freitas)
Camila Hetzl (Flha de Sonia e Erich)
Caroline Pavan - AVC (Amiga do Thiciano)
Catarina Degane- saúde (Irmã Wagner Degane)
Darcy Gallo - recuperação (Esposo Jandira Miranda)
Dejanira- saúde (Mãe da Eliene Sanderleia)
Doraci Duzzi - saúde (Filha da dona Diva Duzzi)
Edilene - câncer (Amiga Sonia Penacchione)
Edson Bataiero - problemas de saúde
Edivaldo - saúde
Eliane - câncer (prima Cidinha Bernucci)
Hélio Concon Filho (Família Cintila)
Hilda Ortiz (Esposa de Davi Ortis)
Irani Pollo (Amiga Silvia)

Irenne Dias - Internada Casa de Repouso
João Batista Martins
Jucélia Graciano - saúde (Amiga da Mariana)
Juscelino Alves da Silva - saúde
Luiz Alberto - câncer (Tio da Roberta)
Luzinete/Valdemar - saúde (Amigos Zenaide)
Madalena - câncer (Mãe da cunhada da Lasinha)
Maércio Gachet - câncer (Amigo do Beto)
Maria Luísa - câncer (Prima Gláucia)
Marigleide - câncer
Marcel e Flávia (sobrinhos da Raquel Degane)
Mirleni Araújo - problemas gravidez (amiga Paula)
Neide Paparotti (Cunhada D. Maria)
Nelo Luiz Maria Simione
Nêsia - câncer (Mãe da Lasinha)
Paulo Cilas - recuperação cirúrgica
Pedro Concon Neto (Neto da Cíntila)

NOSSAIPA

Expediente Pastoral:
3ª a 6ª feira das 9h às 12h e das 14h às 16h
Atividades:
Amor Exigente: 5ª feira às 20h
Artesanato: 5ª feira às 14h
Projetos:
Acampamento Presbiteriano (19) 99768-7335
Residencial Evangélico Benaiah (19) 3461-8472

ESCALASIPA
Programas:
Verdade e Vida (Band): Sábado às 11h45
Programa de Rádio (mensagem de Paz): 2ª a 6ª
feira às 7h55 na Rádio Você AM 580 kHz
Dique Paz: (19) 3604-7428
Redes Sociais:
/IgrejaPresbiterianadeAmericana
@ipamericana
/IPAmericana

Culto Vespertino:
Mídia: André Fahl
Mesa de som: Evandro
Hall: Guto e Eduardo
Tesouraria e Galeria: Abdiel e
Eliseu
Social e Cultinho: Silas

mensagemcRianças

Culto Matutino:
Eloizio e Evandro

Congregações:
Bethel: R. Felício Zamperlin, 90 - Praia Azul

conjuntolouvor

Secretaria: (19) 3461-7048
2ª a 6ª feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Crianças enfermas:
Antonela - cirurgia do coração
Lucas Ribeiro Cunha - câncer (4 anos)
Lucas - Neuropatia - (ﬁlho func. Cidinha Bernucci)
Maria Eduarda - recuperação (Dani)
Raíssa e Artur (gêmeos prematuros)

SESPA: (19) 3407-5257

J U N TA D I A C O N A L

Reuniões:
Cultos: Domingo às 8h e 19h30
Estudo Bíblico: 4ª feira às 19h30
Escola Bíblica Dominical: Domingo às 9h
Grupos Familiares: Procure nossos pastores

Raul Mateus Figueiredo - doença de Crohn
Rev. Osvaldo Chamorro - tratamento e saúde
Sebastiana Castilho
Simone Terossilva - depressão
Sônia Ibanes - câncer (Vizinha D. Lurdinha)
Tia Neide - recuperação
Toríbio - saúde (Pai Pb. Daniel Matana)
Vasty - saúde
Wallace - recuperação (Amigo do Gilberto)
Zizi - saúde

15/03:
Cristina Pazini
22/03:
Luciana
15/03:
IPA

22/03:
UPA

NOTÍCIASIPA

assembleia suspensa
A Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo conselho para o mês de maio, para
eleição de quatro diáconos, está suspensa. Assim que esse tempo de quarentena passar e a vida
da igreja voltar à normalidade, nova data será informada. Continuemos em oração, pois trata-se
de um importante assunto da vida de nossa igreja.

TRANSMISSÃO DOS CULTOS

IPA VIRTUAL
A ﬁm de organizar nossos vídeos e
materiais, criamos o IPAVIRTUAL. É uma seção
em nosso site, onde você encontrará de forma
organizada e dinâmica, todos os vídeos e
materiais que serão disponibilizados todos os
domingos.
Para acessar, basta entrar no nosso
site, ou acessar através desse link:
www.bit.ly/IPAVirtual

Hoje, às 8h e às 19h30, continuaremos
com as transmissões de nossos cultos e
mensagens. Use estas transmissões para
evangelizar, repassando o link das mesmas a
outras pessoas.

rev. marcos
O Rev. Marcos Antonio Ferreira da Silva
pregou dia 19/04/2020, às 20h, por
videoconferência na Igreja Assembleia de Deus
em Bridgeport, EUA, sob o tema “Conﬁança em
meio as provas” baseado em Romanos 8.28.

DISQUE-PAZ

Nossa Igreja, em parceria com a Igreja
Presbiteriana Filadélﬁa, mantém o ministério
Disque-paz pelo telefone 3604-7428. Ligue.
Ouça uma mensagem. Divulgue para os seus
amigos. Há sempre uma mensagem de
evangelização e encorajamento.

1º de maio suspenso
Nosso tradicional encontro das famílias presbiterianas no dia 1º de maio que se realiza
no Acampamento Presbiteriano Rev. João Feliciano Pires, está suspenso. A Comissão do
Acampamento está em oração para que no segundo semestre deste ano possamos nos reunir
em nosso acampamento. Acompanhemos em oração.

NOTÍCIASIPA

cronograma de cultos ao-vivo

Estudo Bíblico

Transmissão ao-vivo

QUARTA-FEIRA às 19h30
facebook.com/IgrejaPresbiterianadeAmericana

Culto Matutino
DOMINGO às 08h00
youtube.com/IPAmericana

Culto Vespertino
DOMINGO às 19h30
youtube.com/IPAmericana

ORGANIZAÇÃOIPA
Pastores:
Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho, Rev. Jabis Ipólito de Campos Jr., Rev.
Edilaney D. Gonçalves, Rev. Eric de Oliveira, Rev. Marcelo de O. Alves, Rev.
Naor Garcia Filho, Rev. Silas Luiz de Souza, Rev. Marcos Antônio Ferreira
da Silva, Rev Matatias Pereira Alves e Rev. Oswaldo A. Chamorro.
Emérito: Rev. Joás Dias de Araújo (In Memorian).

Diáconos:
Abdiel Pazini, André F. Fahl, Augusto José de Araújo Neto, Douglas F. de
Almeida, Eduardo Lucats Seignemartin, Eldo Bueno Junior, Eliseu Marcos
Fahl, Eloizio Batista Pereira (emérito), Evandro Batista Pereira, Marcelo
Picerni, Silas Aquino, Vitor Manuel Martins Coelho e Wenerson Barbosa.

Seminaristas:
Jader Mendes (UMP) e Vinícius Coelho (UPA)
Presbíteros:
Dionísio Antônio Garbelini, Esdras de Souza Sussi, Gilberto Oliveira
Camargo, Daniel de Oliveira Camargo, Evaldo Bueno, Hélio de Oliveira
Camargo (emérito), Rodrigo Daniel Barbosa Pires, Rubens da Cruz
Madeira e João Demarchi.
Congregação Bethel: Eder Ragassi.

