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EVANGELIZAR, TAREFA INDIVIDUAL

Perante o Sinédrio, Pedro e João disseram: “Pois nós não podemos deixar de falar das
cousas que vimos e ouvimos” (At 4.20).
O apóstolo Paulo reconheceu que a responsabilidade de anunciar o evangelho estava
presente em sua vida de maneira muito forte. Ele disse: “Se anuncio o evangelho, não tenho de
que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de mim se não pregar o
evangelho” (I Cor 9.16).
Proclamar a Jesus é algo que se constitui numa obrigação, e disso Paulo tinha
consciência, pois falando aos presbíteros de Éfeso, declara: “Porque jamais deixei de vos
anunciar todo o desígnio de Deus” (At 20.24-27). Realmente o desejo de Paulo era ser
agradável para com todos a ﬁm de que recebessem a salvação (I Cor 10.33). Já no ﬁnal de sua
vida ele declara ter desenvolvido essa tarefa de modo contínuo e completo (II Tm 4.6-8).
Hoje, mais do que nunca, cada cristão é desaﬁado a colaborar na tarefa de
evangelização. Não só toda a Igreja, de modo coletivo, tem este desaﬁo, mas também cada
cristão em particular está incumbido desta missão, devendo partilhar com outras pessoas o
plano de salvação. Ao redor de cada um há uma verdadeira rede de relacionamentos: família,
amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, estudantes, encontros casuais e muitos outros.
Especialistas em crescimento da igreja declaram que a maioria dos que foram alcançados, o
foram por meio de relacionamentos pessoais.
Cumpramos nossa missão evangelizadora! Esta responsabilidade é comunitária, mas,
é também individual!
Falemos de Cristo mais e mais!!

NOTÍCIASIPA

eu pertenço!
“E, se somos ﬁlhos, somos também herdeiros; herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para
que com Ele também sejamos gloriﬁcados” (Rm 28.17). Quase todo mundo quer sentir que pertence a um grupo, que
tem uma identidade cultural e é aceito. Embora essa necessidade esteja frequentemente associada à adolescência,
todos nós a temos. Apesar de terem o mesmo sobrenome, algumas pessoas não experimentam a alegria de pertencer a
uma família, de fazer parte de uma história conjunta. Muitas pessoas não têm com quem compartilhar sua alegria e
esperança ou a sua tristeza ou medo. Em Cristo, tornamo-nos coerdeiros do reino de Deus. A família da fé pode criar
espaço para novos começos, esperanças renovadas para viver essa vida e nova esperança na vida eterna. É desejo
de Deus que nos tornemos parte da Sua família. Jesus ensinou isso quando instruiu os discípulos a iniciarem a oração
dizendo: “PAI NOSSO”. Jesus compartilhou a glória do Pai com seus discípulos e com todos nós. Todos são bem-vindos à
família da fé, porque nosso Pai celestial nos ama! A nossa igreja tem aumentado a família de Deus com o acolhimento e o
apoio a inúmeras pessoas em condição de rua. E você? Como membro de uma igreja evangelizadora também tem
contribuído para que essa família aumente? Em tempos de pandemia é preciso entender que somos partes de um todo,
todos conectados, convictos que as nossas atitudes podem afetar muitos outros, de forma positiva ou negativa.
Oremos!
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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
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
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)
Vasty - saúde

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

Wallace - recuperação (Amigo do Gilberto)
Zizi - saúde

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

22/03:
UPA
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#CompreDoPequeno

Sabemos que o momento em que estamos passando, não está sendo fácil para
ninguém. Sabemos também que o momento é muito impactante, principalmente para os
pequenos comércios e os pequenos empresários que lutam para manter suas empresas em
funcionamento. Pensando nisso, nós da UMP, decidimos apoiar e ajudar os pequenos
empresários da nossa igreja.
No dia 30/05, realizaremos uma MEGA LIVE em nossas redes sociais e queremos
aproveitar a visibilidade dessa programação, para anunciar, DE FORMA GRATUITA, sua empresa
ou sua marca em nossa live. Nosso objetivo é ajudar você nesse momento difícil. Para isso,
pedimos que cadastre sua empresa no link abaixo, para que possamos ter as informações
necessárias para divulgá-la! https://bit.ly/CompreDoPequenoUMP

gênesis atendendo

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
A Livraria Gênesis, da nossa irmã gazoﬁlácio. Esperamos que, em breve,
Cristiana Pires, está atendendo. Você pode possamos fazer isto como sempre ﬁzemos,
fazer seus pedidos pelo WhatsApp (19) 99509- comunitariamente.
9492 ou no telefone da loja. 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!

disque-paz

Nossa Igreja, em parceria com a Igreja
Presbiteriana Filadélﬁa, mantém o ministério
Nossa Igreja mantém o programa Disque-paz pelo telefone 3604-7428. Ligue.
radiofônico no ar, de segunda a sexta-feira, às Ouça uma mensagem. Divulgue para os seus
8h, pela Rádio Você AM, 580 kwz. Ouça e amigos. Há sempre uma mensagem de
evangelização e encorajamento.
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.

