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a ascensão de jesus cristo

“Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu”
(Lc 24.51)
A consumação do estado de exaltação de Cristo que teve início com a ressurreição e
passa por sua ascensão. Lucas relata a ascensão de Jesus Cristo duas vezes, Lucas 24.50-53 e
Atos 1.6-11.
A ascensão é a subida visível da pessoa de Cristo Jesus da terra para o céu. Louis
Berkhof, em sua Teologia Sistemática, aﬁrma que a ascensão tem tríplice signiﬁcação:
1) A ascensão encarnou claramente a declaração de que o sacrifício de Cristo foi um
sacrifício oferecido a Deus, e, como tal, tinha que ser apresentado a Ele no santuário mais
recôndito; de que o Pai considerou suﬁciente a obra Mediatória de Cristo, admitindo-o na
glória celestial.
2) A ascensão também foi exemplar, no sentido de que foi uma profecia da ascensão
de todos os crentes, que já estão com Cristo nos lugares celestiais (Ef 2.6), e estão destinados a
permanecer com Ele para sempre.
3) Por ﬁm, a ascensão também serviu de instrumento para a necessidade de ir Ele para
o Pai, a ﬁm de preparar lugar para os Seus discípulos (Jo 14.2,3)”.
Há que se destacar ainda o fato de que a ascensão de Cristo foi necessária para a vinda
do Espírito Santo (Jo 14.16-18; cf 16.7-15), palavra que se cumpriu no Pentecostes (At 2.1-4), e
também reaviva em nosso coração a certeza de Sua volta gloriosa: “Varões galileus, por que
estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo
como o vistes subir.” (At 1.11)
Celebremos! Cristo subiu aos céus à vista dos discípulos, está preparando-nos lugar e
voltará para buscar a sua Igreja!
JICJ

NOTÍCIASIPA

álbum de família
O CADA DIA Família de 2020 aborda diversos aspectos da vida familiar, tanto como palco das nossas maiores alegrias
como território das nossas mais profundas tristezas. É na família que vivemos o raiar da esperança, quando uma criança
nasce, também é na família que choramos amargamente a despedida de um ente querido. Pode ser o lugar mais
gostoso do mundo se semearmos amor e colhermos amizade. Se cultivarmos generosidade, ceifaremos gestos de afeto
e gratidão. Se valorizarmos nossa família e investirmos nela, colheremos frutos benditos. A família é um lugar de amor
(Gn 2.24), de amizade (Pv 17.17), de salvação (At 16.31) e de recomeço (Lc 15.24). É lugar de refúgio e salvação (Gn 7.13),
de oração (Jó 1.5), lugar de servir a Deus (Js 24.15) e de obediência (Mt 1.20). É local de perdão (Gn 41.51), de
reconciliação (Gn 33.4), de superação (1Cr 4.9,10), também de disciplina (1Sm 3.13). É espaço de choro e consolo (Jo
11.3), de cuidado (Mt 8.14), de ensino (2Tm 3.15) e de exemplo (Pv 22.6). É um lugar de sólido fundamento (Sl 127.1) e de
investimento nos ﬁlhos (Sl 127.3), como também é lugar de trabalho e desfrute (Sl 128.2). É espaço para comunhão à
mesa (Sl 128.3), de nos alegrarmos com os netos (Sl 128.6), também de milagres (Sl 40.5). É um local de gratidão (Mc
14.3), de portas abertas (Rm 16.3-5), de dar testemunho (Sl 78.3,4), de corações convertidos (Ml 4.6), de elogios sinceros
(Pv 31.28,29) e de honrar os pais (Ef 6.2). É um lugar de educar os ﬁlhos (Ef 6.4) e de amor ao cônjuge (Ef 5.25). É lugar de
GLORIFICAR A DEUS! Enxerguemos a família como um precioso presente de Deus! Uma igreja evangelizadora é uma
igreja formada por famílias que evangelizam! Que assim seja!
CADA DIA – Hernandes Dias Lopes V.40 nº 5 maio/2020 / 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)
Maria Aparecida Cordeiro (irmã da Nilza)
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

de cara limpa e o abrigamento
Desde junho de 2019, nossa Igreja abriu suas portas para pessoas em situação de rua,
através do trabalho da Associação Assistencial De Cara Limpa (página no Facebook https://www.facebook.com/De-cara-limpa-102357301458713/). Esta ação possibilita que
homens e mulheres em situação tão carente possam tomar banho, trocar de roupa, deixar suas
roupas para serem lavadas, cortar cabelo e barba, higienização dos pés (parceria com o Senai curso de Podologia), comer um lanche e, sobretudo, receber uma Palavra de ânimo e esperança.
Agora, durante o tempo da quarentena no estado de São Paulo, o trabalho foi
ampliado com uma parceria entre o poder público e a Associação Vinde à Luz, quando o espaço
do edifício de educação cristã da Igreja, foi aberto para abrigar pessoas em situação de rua.
Estamos com uma média de 52 pessoas abrigadas. Eles têm cinco refeições (café da manhã,
almoço, lanche da tarde, jantar e chá da noite), tomam banho, lavam suas roupas e tem um
tempo de reﬂexão e apoio. Ficam abrigados o tempo todo, não podendo sair, salvo para
necessidades médicas ou bancárias. Têm atendimento social, psicológico, religioso e jurídico.
Toda ajuda é bem vinda, desde material de limpeza, higiene pessoal, alimentação etc.
As doações podem ser trazidas no local do abrigamento: Rua 12 de novembro, 308, centro,
Americana - em frente à Lojas Cem, das 8h às 20h.
Ajuda em espécie também é possível através de depósito na conta da Associação Vinde
à Luz - Banco do Brasil, Agência 319-0, Conta Corrente 89182-7, CNPJ 17.043.250/0001-01.
Que nossas ações levem alento e esperança e sirvam de estímulo para que novos
começos possam acontecer.
Com carinho
Rev. Jabis Ipólito de Campos Junior
pastor da Igreja Presbiteriana de Americana e voluntário.

ASSEMBLEIA SUSPENSA

A Assembleia Geral Extraordinária
convocada pelo conselho para o mês de maio,
para eleição de quatro diáconos, está suspensa.
Assim que esse tempo de quarentena passar e
a vida da igreja voltar à normalidade, nova data
será informada. Continuemos em oração, pois
trata-se de um importante assunto da vida de
nossa igreja.

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.

NOTÍCIASIPA

DIA Da mocidade PRESBITERIANa
“...Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e
a palavra de Deus permanece em vós, e
tendes vencido o maligno” - 1 João 2.14b
Hoje, terceiro domingo de maio,
comemora-se o Dia da Mocidade
Presbiteriana. A UMP de Americana, é uma das
sociedades internas da Igreja Presbiteriana do
Brasil, e que realiza o seu trabalho com jovens
a partir de 18 anos.
Muitos tem sido os nossos desaﬁos
para esse trabalho e na maioria das vezes,
precisamos dividir a nossa rotina com
trabalho, estudos, afazeres domésticos,
dentre outras tarefas corriqueiras. Por isso, aproveito essa oportunidade e esse momento de
comemoração para pedir aos irmãos que durante todo o ano, estejam em oração pelo trabalho
da nossa mocidade local. Ore para que Deus levante jovens para trabalhar na liderança de Sua
igreja (líderes de sociedade, diáconos, presbíteros, pastores, missionários, missionárias, servos
e servas). Ore para que as tentações do mundo não venham nos desviar do Seu caminho. Ore
para que Deus conforte, conduza e dê discernimento para as decisões da liderança desta
sociedade. Ore pelo nosso seminarista, servo do Senhor, que nos acompanha e nos trás o
alimento espiritual em todas nossas atividades. Ore pelos nossos encontros e programações,
para que muitas vidas possam ser transformadas e alcançadas.
Entendemos que nossa juventude tem uma importância tremenda na vida da Igreja,
por isso, como cita o "moto" da UMP, buscamos sempre estarmos "Alegres na esperança, Fortes
na fé, Unidos no amor e Dedicados no trabalho".
Ore, participe, apoie!
André Fahl
Presidente da UMP/2020

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.

