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UMA IGREJA SERVA

Neste mês de abril nosso Calendário/2020 informa-nos que nosso tema é sobre
o fato da Igreja ser serva. Uma das marcas da igreja de Cristo.
Nosso Senhor Jesus Cristo sempre se demonstrou solidário com as pessoas
mais carentes. Ele foi ao encontro dos indivíduos sofridos, oprimidos e injustiçados de
seu tempo. Em seu ministério público, percorrendo vários caminhos, a solidariedade e
o socorro aos carentes era algo real (Mt 9.35-36). Seu ensino sempre apresentou o
desaﬁo para repartir com os menos favorecidos (At 20.35). Ele próprio se deu
totalmente pelos outros.
Como Igreja do Senhor Jesus Cristo somos desaﬁados a imitá-lo em todos os
sentidos. Ele veio para servir. De igual modo, como Igreja dele, estamos no mundo para
servir. Igreja serva. Igreja lava-pés e não uma Igreja lava mãos.
Que neste mês de abril, mês muito difícil no tempo que estamos vivendo,
aceitemos o desaﬁo de viver de modo a imitar os exemplos deixados por nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele é o modelo, o exemplo maior a ser seguido. Nele residem todos os
ensinamentos que a Igreja deve cultivar e externar no mundo. Ser cristão não é só
usufruir dos privilégios conferidos por Cristo e pela sua Igreja, mas fazer o que Cristo
fez, especialmente indo ao encontro dos que sofrem, a ﬁm de minorar sua dor. Só
seremos uma boa Igreja se estivermos dispostos a imitar verdadeiramente os
ensinamentos deixados pelo Mestre.
Sejamos uma Igreja serva, a exemplo do Senhor Jesus Cristo!
Ailton Gonçalves Dias Filho

NOTÍCIASIPA

LIÇÕES DA PANDEMIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:
A Covid19 escancara uma crise do planeta e da humanidade. Os impactos na saúde, na vida, na economia e nas
emoções são brutais. O mundo globalizado, conectado, interdependente. Nossas fronteiras e limites são artiﬁciais.
Somos unidos pela natureza, pela internet e pelas pessoas; tudo em movimento. Rios e biomas atravessam e conectam
países e continentes. O oceano e a atmosfera são um só. Isso nos faz entender que o isolamento é inatingível e irreal e a
cooperação, a colaboração e a multilateralidade são inevitáveis e necessidades para enfrentar questões globais
comuns. A gripe desnuda uma vez mais a desigualdade e a diversidade. As pessoas e populações mais vulneráveis
precisam de mecanismos de inclusão e proteção permanente e em grande escala com urgência. Muitos vivem em
condições precárias de alimentação, higiene e saneamento. A ciência deveria prever e evitar crises. E tem cumprido este
papel, mas nem sempre é ouvida. A destruição da natureza, a grande extinção de espécies, a redução da biodiversidade,
as monoculturas e os conﬁnamentos de animais colocam o mundo biológico em risco, aumentando a possibilidade de
doenças que ameaçam a produção de alimentos e a saúde e a vida humana. Enquanto estamos trancados em casa,
devemos pensar em como desfrutar nossa vida, usar o nosso tempo e nos dedicarmos às coisas que realmente
importam. Os interesses coletivos estão acima dos individuais e alguém tem que arbitrar esse jogo, garantindo direitos
e oportunidades iguais para todos. Qual é o papel de uma Igreja de Cristo que tem como marca ser SERVA? (Lc 4.1819; At 13.32-33). PINTO, L. F. G – OPINIÃO Folha de São Paulo, 30/03/20 - IMAFLORA Agente Literatura: João Demarchi

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Igreja convocou a Assembleia Geral Extraordinária para eleição de 02
diáconos, tendo em vista o vencimento dos mandatos dos diáconos Eloizio e Marcelo, em 20 de
agosto de 2020. A 1ª convocação foi feita para o dia 17 de maio de 2020, às 9h, no templo; em 2ª
convocação para o dia 24 de maio de 2020, às 9h, no templo. O prazo máximo para que os membros
façam a indicação de nomes é dia 03 de maio de 2020. Pedimos as orações da Igreja para esta
importante assembleia da vida de nossa Igreja.

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

domingo de ramos

resoluções do conselho
O Conselho da Igreja, em sua reunião
do dia 02 de abril, sensível à situação em que
vive o país e nossa cidade, resolveu ceder, em
caráter provisório, o espaço físico do Edifício
de Educação Cristã para acolhimento, se
necessário, de pessoas em situação de rua.
Pedimos as orações da Igreja em favor de toda
a população nestes dias em que estamos
vivendo. Que o Senhor nos proteja com a sua
graça e misericórdia.

nasceu!

Hoje, no calendário litúrgico da igreja,
celebramos o Domingo de Ramos que marca a
entrada do Senhor Jesus Cristo na cidade de
Jerusalém. Entre vestes e ramos, espalhados
pelo caminho, montado em um jumentinho, o
Senhor Jesus Cristo é aclamado como Rei.
“Hosana nas maiores alturas. Bendito é o Rei
que vem em nome do Senhor”, clamava a
multidão. Celebremos e relembremos, em
nossos lares, o Domingo de Ramos. Releia os
textos dos Evangelhos que registram este
momento.

programação de páscoa

“Herança do Senhor são os ﬁlhos...”
Devido à suspensão de nossas
Salmos 127.3
celebrações para frear a transmissão da CovidNo dia 02 nasceu o Benício Bengali,
19, toda a nossa programação de celebração da
com
51cm
e 3,540Kg. É ﬁlho do Michel e da
“Semana Santa” está cancelada. Não teremos
Natália.
Que
Deus abençoe o Benício, os pais e a
nenhuma celebração presencial. Nossas
irmãzinha Alice.
celebrações ocorrerão em nossos lares.

NOTÍCIASIPA

PAZ E BEM!
Em meio a tantos acontecimentos, não se esqueça de fazer a sua declaração do
Imposto de Renda. Fale com seu contador ou quando a ﬁzer, lembre-se que você pode destinar
recursos para o FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
AMERICANA. Veja atentamente o folder abaixo:

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.

