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AMERICANA SOLIDÁRIA

A pandemia do coronavírus tem despertado em boa parte das pessoas o melhor de
nós. À frente da Secretaria de Ação Social tenho tido o prazer de testemunhar a solidariedade
de nossa querida cidade. Não são poucas as pessoas que têm nos procurado para ajudar de
alguma forma. Digo, com absoluta certeza, que o poder público não seria capaz de atender
todas as demandas oriundas da pandemia sem a postura solidária da sociedade.
Aproveito este espaço para reconhecer isto e registrar minha gratidão às pessoas
que, bondosa e generosamente, têm desenvolvido sua solidariedade.
Em momentos assim, somos desaﬁados a demonstrar o melhor de nós. Nossa
solidariedade tem auxiliado milhares de pessoas. Não somos uma ilha. Vivemos em
sociedade. Estamos aprendendo, às duras penas, quão frágil somos e o quanto dependemos
uns dos outros. A pandemia do covid-19 tem sido uma ótima oportunidade para o exercício
de nossa solidariedade e fraternidade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, no século I já
orientava que devíamos “levar as cargas uns dos outros” para cumprir a lei de Cristo. A
solidariedade é irmã gêmea da responsabilidade. Neste sentido, nossa querida Americana
tem sido extremamente responsável, manifestando toda a sua solidariedade.
Há de se registrar que esta solidariedade tem se espalhado Brasil a fora. Empresas têm
doado altas quantias para equipar hospitais, montar hospitais de campanha, comprar
equipamentos de proteção individual, cestas básicas. Enﬁm, toda uma rede de solidariedade
que deveria permanecer em nosso dia a dia.
Em meio à enorme tristeza das milhares de mortes trazidas pelo covid-19 ao redor do
mundo, que, pelo menos, ﬁque este legado: a solidariedade, adormecida em algum canto de
nossa alma. Que ela permaneça. Que venha para ﬁcar. Mais do que nunca precisamos de um
mundo mais fraterno e mais solidário. Obrigado, Americana! Obrigado a todos aqueles que se
dispuseram a doar alguma coisa para amenizar a dor e o sofrimento do outro.
Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

NOTÍCIASIPA

mãe terra, mãe natureza
“O Eterno reclama os seus direitos sobre a terra e tudo que está nela, sobre o mundo e todos que vivem nele” (Sl
24.1). A Bíblia destaca que a água é o berço da vida. Dessa forma, ela é a expressão da Graça de Deus concedida a toda
criação (Gn 2.5). O profeta Isaías utiliza a metáfora da água convidando: “Ah! Todos vocês que tem sede, venham às águas;
e vocês que não tem dinheiro, venham, comprem e comam! Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e
leite” (Is 55.1). Água é alimento! Água é vida! Água constitui um direito humano. Há uma importante relação entre
ﬂorestas e água, e, consequentemente, o desmatamento representa um gravíssimo problema para o ecossistema e
coloca a vida sob profundo risco. A atual pandemia é um exemplo! Antônio Nobre adverte: “As árvores afetam
beneﬁcamente o ciclo da água de várias maneiras, mas em duas formas principais. Elas coletam a água existente na
superfície do solo, aspiram-na como uma esponja e, ao transpirarem, liberam parte dela para a atmosfera, que cairá na
forma de chuva, recomeçando o processo. Outra parte da água, por meio das raízes das árvores, penetra no solo e, num
processo de percolação, vai alimentar a chamada água subterrânea, que pode, posteriormente, aﬂorar e constituir-se em
uma nascente alimentadora da rede ﬂuvial (rios) de que tanto dependemos. As ﬂorestas dependem da água e a água
depende das ﬂorestas!”. A saúde do planeta depende do nosso cuidado! Novas doenças podem aparecer se não agirmos
assim. Podem imaginar uma pandemia com falta de água? Muitas regiões deﬁcientes em saneamento básico já sabem.
Sejamos uma igreja evangelizadora e educadora ambiental! Sejamos mordomos cuidando da Sua obra!
No Cenáculo mai/jun 2020 Ano 81, nº 3, p.3 - 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 31 de maio. Sendo assim, os nossos 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
João Veríssimo Júlio - COVID 19 (cunhado José Wilson)
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

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

Pedro Concon Neto (Neto da Cíntila)
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

DIA DAS MÃES
Hoje é celebrado o Dia das Mães.
Registramos e parabenizamos todas as mães
da Igreja. Louvamos a Deus por vidas tão
especiais. Que Deus continue a abençoá-las na
missão de mãe. Parabéns, mamães!

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

DISQUE-PAZ

Hoje, às 8h e às 19h30, continuaremos
Nossa Igreja, em parceria com a Igreja
com as transmissões de nossos cultos e
mensagens. Use estas transmissões para Presbiteriana Filadélﬁa, mantém o ministério
evangelizar, repassando o link das mesmas a Disque-paz pelo telefone 3604-7428. Ligue.
Ouça uma mensagem. Divulgue para os seus
outras pessoas.
amigos. Há sempre uma mensagem de
evangelização e encorajamento.

MENSAGEM DE PAZ

DÍZIMOS E OFERTAS

Nossa Igreja mantém o programa
radiofônico no ar, de segunda a sexta-feira, às
Neste período em que nossas
8h, pela Rádio Você AM, 580 kwz. Ouça e
celebrações comunitárias estão suspensas, não
divulgue.
podemos esquecer de nossa ﬁdelidade na
entrega de nossos dízimos e ofertas. Os dados
são:
A Assembleia Geral Extraordinária convocada Agência Banco do Brasil: 319-0
pelo conselho para o mês de maio, para eleição Conta corrente: 160.001-X.
de quatro diáconos, está suspensa. Assim que CNPJ: 44.681.203/0001-66.
esse tempo de quarentena passar e a vida da
Ou, se preferir, poderá vir ao templo e
igreja voltar à normalidade, nova data será depositar seu dízimo ou oferta em nosso
informada. Continuemos em oração, pois gazoﬁlácio. Esperamos que, em breve,
trata-se de um importante assunto da vida de possamos fazer isto como sempre ﬁzemos,
nossa igreja.
comunitariamente.

ASSEMBLEIA SUSPENSA

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:
Presbíteros:
Jader Mendes (UMP) e Vinícius Coelho (UPA)
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.

