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A FÉ DO CRISTO CRUCIFICADO
A cruz é ponto crucial do cristianismo. Para ela
tudo converge e nela tudo faz sentido; sem cruz não há
cristianismo.
John Stott, em seu livro “A Cruz de Cristo” fala
de uma pintura feita por volta de 1870 de um autor da
Irmandade Rafaelita, intitulado “A Sombra da morte”.
Vejamos:
Ele representa o interior da carpintaria de
Nazaré. Jesus, nu até a cintura, está em pé ao lado de
um cavalete de madeira sobre o qual colocou a serra.
Seus olhos estão erguidos ao céu, e seu olhar é de dor
ou de êxtase, ou de ambas as coisas. Seus braços
também estão estendidos acima da cabeça. O sol da
tarde, entrando pela porta aberta, lança, na parede
atrás dele, uma sombra em forma de cruz.
A prateleira de ferramentas tem a aparência de
uma trave horizontal sobre a qual suas mãos foram
cruciﬁcadas. As próprias ferramentas lembram os
fatídicos prego e martelo.
Em primeiro plano, no lado esquerdo, uma
mulher está ajoelhada entre as aspas de madeira. Suas mãos descansam no baú em que estão
guardadas as ricas dádivas dos magos. Não podemos ver a face da mulher, pois ela se encontra
virada. Mas sabemos que é Maria. Ela parece sobressaltar-se com a sombra em forma de cruz que
seu ﬁlho lança na parede.
Embora a ideia historicamente seja ﬁctícia, é, contudo teologicamente verdadeira. Desde
a infância de Jesus, deveras desde o seu nascimento, a cruz lança uma sombra no seu futuro. Sua
morte se encontrava no centro da sua missão. E a igreja sempre reconheceu essa realidade.
O mesmo autor nos convida a imaginar alguém entrando em um de nossos cultos e
ouvindo textos que falem sobre cruz, hinos que falem sobre a cruz, veja os crentes participando da
ceia falando da cruz.... e levanta uma questão:
“Será que os cristãos, por causa da cruz, realmente relegam o mundo como perda, e se
gloriam somente nela, sacriﬁcando tudo por ela? Pode a fé cristã ser resumida corretamente como
a "fé do Cristo cruciﬁcado"?
JICJ

NOTÍCIASIPA

DESIGUALDADE – O QUE A IGREJA TEM A VER COM ISSO?
Falar sobre o tema desigualdade social e agir no seu combate é colaborar para levar consolo e justiça às pessoas
necessitadas como testemunho do interesse de Deus e da Igreja por suas vidas. Ser sal e ser luz é também discordar de
que o mundo vá de mal a pior. A Revista Ultimato convida o leitor a duas ações. Em primeiro lugar, olhar com o coração
aberto para os abismos sociais do nosso país. Embora gritantes, eles não são óbvios. O segundo convite é para ouvir o
que Deus tem a nos dizer. Há nas Escrituras farto conteúdo sobre o assunto. A partir disso, precisamos seguir para a ação
– como indivíduos, família e como igreja – e chamar outros a participar deste testemunho. Podemos dizer com alegria:
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor” – também na promoção da equidade! Uma das nossas marcas precisa ser a
de uma igreja SERVA! A desigualdade no Brasil surpreende por sua intensidade e por sua prevalência. Parece que o
crescimento do número de evangélicos não se traduziu em um impacto real e amplo para os problemas sociais mais
graves (Ec 4.1). É possível que o abismo esteja entre nossa maneira de enfatizar a moralidade pessoal do cristão e nossa
forma de ignorar a ética social da igreja. “Deus ama e defende quem tem menos poder econômico e social”, e devemos
agir da mesma forma. É esse o signiﬁcado de “fazer justiça”. Graças a Deus pela coragem da nossa igreja em abrigar as
pessoas que estão em situação de rua. Maravilhosa forma de comemorarmos a Páscoa! Colabore, participe, dê a sua
contribuição! Ore!
Revista Ultimato Ano 53 nº 382 mar/abr2020 p.16 Agente de Literatura: João Demarchi

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Igreja convocou a Assembleia Geral Extraordinária para eleição de 04
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

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Na terça-feira, dia 07 de abril, começou a funcionar o abrigamento provisório de
pessoas em situação de rua em Americana. Das 32 pessoas que foram atendidas pelo projeto
Cara Limpa, 10 aceitaram o abrigamento e já dormiram aqui na igreja. Este número já aumentou
para 17 no segundo dia. Pedimos as orações da Igreja em favor desta ação. O abrigo provisório
é coordenado pela ONG Vinde à Luz que também realiza no município o Serviço Especializado
de Abordagem Social. Se você quiser ajudar, venha durante a semana e converse com os
coordenadores da ONG.

ump live: banda purples

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

Apesar da suspensão de nossas
atividades presenciais em razão da COVID-19,
nossa mocidade mantém suas programações
de forma virtual, e no próximo sábado, dia 18
Ouça, de segunda a sexta-feira, o
de abril, participará da transmissão ao vivo, a programa radiofônico Mensagem de Paz, pela
banda purples! Fique atento aos grupos da rádio Você AM 580 kwz, às 8h da manhã.
igreja no whatsapp para maiores informações!
Ouça e divulgue.

MENSAGEM DE PAZ
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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.

