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ESPERANÇA NO “EU SOU”

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.” (Lm. 3.21)
Baseado neste texto, vou contar a história da Contadora de História:
Em um lindo dia ensolarado, no mês de maio, eu me encontrava triste com as notícias
mundiais de morte por um vírus, corrupções, desempregos, fomes, preocupações com quem
amamos.
Foi assim que, envolvida neste drama, levantei os meus olhos ao Senhor e disse:
“Senhor, estou triste! Não posso contar histórias nos hospitais, nos lares de idosos, nas escolas,
praças, igrejas.
É triste ver as escolas sem crianças e seus professores, as praças, os parques e as cidade
vazias.”
Assim, a noite chegou. Orei e dormi.
Naquela madrugada fria, por várias vezes, acordei com o Senhor me dizendo: “Filha,
traga à memória o que pode lhe dar esperança.”
Acordei. Lembrei-me do versículo. Cheia de alegria por entender que Deus falou
comigo na Sua Palavra.
“Filha, traga ao seu coração, à sua memória os meus feitos e diga ao meu povo: Assim
como no passado, Eu Sou hoje, Eu Sou a Palavra, Eu Sou o Bom Pastor, Eu Sou o Deus Emanuel,
Eu Sou o Abraço, Eu Sou quem chora com você, Eu Sou o Consolo, o Pão da Vida, a Justiça, o Sol
da Manhã, Senhor e Salvador, Aquele que venceu a morte e que vive eternamente.”
Entendi, me alegrei e histórias contei no hospital, nas escolas, nos lares de idosos, no dia
das mães aqui na igreja. Tudo a distância, através das mídias sociais.
Vamos trazer à memória quem nos dá esperança: DEUS.
Elisabete Moreira
Meditação de abertura da ED de 31/05/2020

NOTÍCIASIPA

hiperconectados

Vivemos na era da hiperconexão, onde acreditamos que não podemos perder informação alguma em momento
algum. Arthur Clark escreveu que “Buscar a informação na internet é como tentar encher um copo de água embaixo
das Cataratas do Niágara. O que gera em nós uma vertigem, uma angústia; pois tudo é muito rápido, líquido,
transitório e, principalmente, em excesso”. Ao navegar pela internet uma pessoa – por mais consciente que seja –
perde totalmente a noção do tempo. Casais não encontram tempo de partilhar suas vidas uns com os outros
(partilham nas redes sociais), nem elaboram projetos comuns de vida (desejam a “felicidade” postada nas mídias
sociais), tampouco tem diálogos fecundos (apenas likes nos posts). Vivemos uma busca pela valorização (número
de curtidas como notoriedade e imortalidade) e o consumo como fator de bem-estar (transformamos
relacionamentos em produtos e desenvolvemos desejos compulsivos como fotografar tudo como se fosse
possível eternizar pessoas e momentos em uma selﬁe). Urge redescobrir a valorização de si e do outro no
contexto relacional familiar. Precisamos redescobrir a simplicidade e aprender a viver de forma plena cada
momento sem precisar invejar o que os outros vivenciam – antes sermos gratos a Deus por tudo que Dele
recebemos graciosamente. Com a pandemia estamos ansiosos para poder voltar aos Seus tabernáculos (Sl
84.1-3). Será que a pandemia nos fará mais acolhedores? Seremos assim uma igreja mais acolhedora?
Revista Ultimato Ano 53 nº 382 mar/abr2020 p.36 (Carlos e Dagmar) - Agente: João Demarchi

ORAÇÃOIPA
Alceu Mizael de Castilho (Sogro do Márcio Lima)
Amanda L. Poloni - câncer (Sobrinha Douglas)
Andréa Silvânia Donega Nardo - câncer
Camila Hetzl (Flha de Sonia e Erich)
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)
Giovana (Nora Doraci)
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)

Juscelino Alves da Silva - saúde
Leandro - COVID-19 (Neto Sr. Jesus)
Luiz Alberto - câncer (Tio da Roberta)
Madalena - câncer (Mãe da cunhada da Lasinha)
Maércio Gachet - câncer (Amigo do Beto)
Maria Aparecida Cordeiro (irmã da Nilza)
Marigleide - câncer
Neide Paparotti (Cunhada D. Maria)
Nelo Luiz Maria Simione
Nêsia - câncer (Mãe da Lasinha)
Paulo Cilas - recuperação cirúrgica
Pedro Concon Neto (Neto da Cíntila)
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)

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

Vasty - saúde
Wallace - recuperação (Amigo do Gilberto)
Zizi - saúde

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

22/03:
UPA

NOTÍCIASIPA

150 de igreja em americana
Na sexta-feira, dia 12 de junho, nossa Igreja completa 150 anos de presença em
Americana. Em 1870, 13 famílias norte-americanas, juntamente com os Reverendos Emerson e
John Baird, se organizaram em Igreja Presbiteriana. Logicamente que Americana ainda não
existia como cidade. Tudo fazia parte da cidade de Santa Bárbara d' Oeste. Podemos dizer que o
presbiterianismo está aqui há 150 anos, desde junho de 1870. Ebenézer, até aqui nos ajudou o
Senhor!

adiamento da ii reunião ord. do pamr
Em decorrência da situação em que
atravessamos, pensando no bem de todos
nossos pastores e presbíteros, a CE PAMR
comunica o adiamento da II Reunião Ordinária
do PAMR / 2020 costumeiramente marcada
para o segundo ﬁnal de semana de junho. Em
vista das recomendações estaduais e
municipais, vários irmãos, pastores e
representantes do PAMR comporem o grupo
de risco e as atividades das igrejas ainda
seguirem suspensas, a CE decidiu por
unanimidade aguardar os próximos dias e as
novas recomendações governamentais.

DÍZIMOS E OFERTAS
Neste período em que nossas
celebrações comunitárias estão suspensas, não
podemos esquecer de nossa ﬁdelidade na
entrega de nossos dízimos e ofertas.
Os dados são:
Agência Banco do Brasil: 319-0
Conta corrente: 160.001-X
CNPJ: 44.681.203/0001-66.
Ou, se preferir, poderá vir ao templo e
depositar seu dízimo ou oferta em nosso
gazoﬁlácio. Esperamos que, em breve,
possamos fazer isto como sempre ﬁzemos,
comunitariamente.

agradecimento
O Conselho da Igreja, reunido na última segunda-feira, dia 1º, recebeu um documento
da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, da Prefeitura Municipal de Americana,
agradecendo pelo acolhimento emergencial nas dependências da Igreja, desde o dia 07 de abril.
“MARCAS DA IGREJA DE CRISTO: IGREJA ACOLHEDORA”

pra sempre namorados!
No próximo dia 12 de junho, dia dos namorados, casais de nossa igreja e amigos
poderão participar de uma atividade diferente: uma “live” para namorados e casais. Vai funcionar
assim: até o dia 8 de junho estaremos vendendo um jantar (R$ 100,00 o casal) que será entregue
na comodidade do seu lar no dia 12 de junho. Enquanto aguardamos o jantar, realizaremos a
“live”, a partir das 20h, com a presença do Rev. Arthur Jr e sua esposa, Cristiane, que trarão uma
mensagem e assistiremos um concerto com músicos da cidade! É um momento para o casal que
claro, pode ser também para a família! Durante a “live” deverão mandar uma foto comprovando
a noite romântica! O jantar será do Fazan Buﬀet (Alcatra ao molho mostarda; Nhoque ao sugo;
Arroz branco; Brigadeiro de colher) e mais uma surpresa! Convide casais amigos para participar
da “live” - Pra sempre Namorados! O lucro será revertido para a Associação Assistencial De Cara
Limpa. Vendas pelo WhatsApp do Douglas (99147-9784) e Tânia (99141-8010)

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.

