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acolhendo como cristo
“Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de
Deus.” (Romanos 15.7)
Quando lemos a narrativa de Lucas, em Atos, sobre o Pentecostes, temos uma
noção de como eram aqueles dias – cf. Atos 2.9-11. Vejam a densidade de etnias, de
formação religiosa e de classes sociais – judeus romanos, gregos, bárbaros, escravos, livres,
ricos e pobres. Observem, ainda, que a palavra foi pregada a toda essa gente. O Espírito
Santo – Deus entre nós – não permite, não autoriza, não admite que sejam feitas diferenças
entre pessoas! Não há ninguém melhor! Não há ninguém pior. Não há acepção! Não é
apenas para um grupo – é para todos!
O tema do mês de junho na IPA destaca que a marca da Igreja de Cristo é que ela é
uma igreja ACOLHERDORA. Paulo aos Romanos nos convoca a acolher “como Cristo nos
acolheu”. A quem e como Jesus acolheu? Para responder a essa pergunta precisamos
olhar para os Evangelhos.
Acolheu a Zaqueu – um publicano, coletor de impostos – reconhecido como
pecador (Lc 19.1-10). Acolheu a mulher pega em ﬂagrante adultério (Jo 8.1-11). Acolheu a
mulher samaritana no poço – mulher que já tivera cinco maridos e que o atual não era dela
(Jo 4.17). Na casa de um fariseu, acolheu uma mulher, pecadora, que lhe ungiu os pés e,
chorando, enxugava-os com seus cabelos (Lc 7.36-50) – foi acolhida porque “ela muito
amou”. Acolheu uma mulher hemorrágica – impura. Acolheu uma multidão faminta –
multidão que os discípulos queriam dispensar – e lhes deu de comer. Acolheu crianças –
que os discípulos queriam evitar que chegassem perto – e aﬁrmou que delas era o reino.
Acolheu o leproso, o hidrópico, o surdo, o mudo, o cego, o endemoninhado. Lucas ainda
registra: “Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E
murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles”
(Lc 15.1,2). Acolheu a Pedro que o negaria; Tomé que duvidaria, Judas que o trairia
ACOLHEU A MIM E A VOCÊ! Também estávamos nesta lista. Paulo mesmo
aﬁrma: “acolhei-vos, como Cristo nos acolheu!”
E hoje, como tem sido nosso acolhimento? A quem Jesus acolheria?

NOTÍCIASIPA

EM CRISTO, SOMOS TODOS UM

“Assim sendo, não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque todos
vocês são um em Cristo Jesus” (Gl 3.28). Num almoço de despedida, um empresário aposentado que sempre se
sentou em silêncio no fundo da igreja, resolveu falar: George disse com voz trêmula – “Pastor Koo, em cinco anos o
senhor me fez chorar duas vezes. A primeira há cinco anos quando recebemos a notícia que teríamos um pastor
coreano e a segunda quando o senhor e sua família nos deixam”. Na primeira vez foram lágrimas de preocupação e
decepção e agora são de amor e tristeza. As palavras de George, que morreu logo após a saída do pastor, são
palavras de motivação e encorajamento para o ministério do Pastor KyungMo Koo (Maryland, EUA). Como está
escrito no versículo de Gálatas, apesar do preconceito, diferenças e ansiedade, somos todos um em Cristo Jesus.
O ministério de Deus não se realiza por palavras, mas sim quando nos encontramos intimamente no amor de
Cristo. Uma igreja que tem como marca ser ACOLHEDORA, precisa superar todo tipo de preconceito como
este. Infelizmente vivemos dias de pandemia na saúde concomitante com uma pandemia política, social,
religiosa e racial. Alguma vez você mudou de ideia sobre algo ou alguém? Compartilhou essa mudança? Como
podemos agir para nos abrirmos mais a líderes e membros da nossa comunidade que são diferentes de nós? Você
consegue ver diferenças culturais na nossa igreja, comunidade ou mundo? O que tem feito com relação a isso?
(1Co 9.20-23).
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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)
Ingrid dos Santos - câncer (amiga Alessandra)
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

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

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

dizimos 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 – 0319-0. 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.
Caso não consiga colocar o dígito X, substitua-o por 0 (zero). Esperamos que, em breve,
possamos fazer isto como sempre ﬁzemos, comunitariamente.

livraria gênesis
A Livraria Gênesis, da nossa irmã
Cristiana Pires, está atendendo no horário
comercial. Você também pode fazer seus
pedidos pelo WhatsApp (19) 99509- 9492 ou
no telefone da loja (3461-7169). Seu pedido
será entregue em sua casa, com toda
comodidade.
Acesse o facebook da loja
fb.com/livrariagenesisevangelica e veja a
quantidade de bom material evangélico à sua
disposição.

PASTORADO DA IPA PARA O BIÊNIO 2021-2022
O Conselho da Igreja, em sua última
reunião resolveu solicitar ao PAMR a
permanência do atual quadro de pastores para
o biênio de 2021 e 2022. Ficou também
decidido, em relação à Congregação Bethel,
diminuição da verba da sede para a
Congregação, desaﬁando a Congregação e o
pastor responsável a uma futura organização
em Igreja. O desaﬁo foi aceito e o pastor
continuará no campo da Congregação mesmo
com a diminuição dessa verba.

DISQUE-PAZ NA PANDEMIA
Em tempos de pandemia nossa Igreja
mantém, em parceria com a Igreja Presbiteriana
Filadélﬁa, o ministério Disque-paz, pelo
telefone 3604- 7428. Ligue. Ouça uma
mensagem e divulgue para seus amigos e
parentes.

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.

