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Invisibilidade do vírus X Visibilidade das ações solidárias e humanitárias
A pandemia do coronavírus marcou nossas vidas com dúvidas, incertezas e perdas sem
precedentes na história, mesmo diante de uma considerável e respeitada comunidade cientíﬁca
com inúmeras ferramentas tecnológicas existentes no séc. XXI. Atravessou fronteiras sem pedir
vistos ou permissão para entrar. Escancarou aquilo que já era ineﬁciente em muitos países nas áreas
da saúde, economia, educação, saneamento básico, habitação, planejamento e investimentos
internos.
Mas, em contrapartida, saltaram aos olhos, as ações solidárias e humanitárias. Campanhas,
arrecadações, rifas, solicitações de ajuda e contribuição em grupos de WhatsApp, Facebook,
Instagram; iniciativas privadas, publicas, ONGs, segmentos religiosos.
Muitas foram as ações solidárias em tempo recorde no mundo para tentar minimizar os
“efeitos colaterais” trazidos por esta pandemia. Cuidados aumentados com a higiene, mudanças
bruscas na rotina das escolas, famílias, atividades de ocupação e lazer, casas de repouso, hospitais,
protocolos criados de forma emergencial, acertos e erros.
Muitas medidas foram tomadas e auxiliadas pelas autoridades em saúde! Estratégias
traçadas, quase que em tempo real. Observamos medidas tomadas a exemplo de países
acometidos anteriormente ao nosso; incansáveis reuniões da vigilância epidemiológica e sanitária.
Seguimos pareceres da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), Ministério da Saúde. Vimos colegas da área da saúde adoecendo não
só da COVID-19, mas por estarem com esgotamento físico e mental!
Pouco se sabe sobre o tratamento desta doença. Porém, é sabido que para combater vírus de
qualquer “denominação”, o distanciamento social, o cuidado com a higiene e evitar locais com
aglomeração são ações eﬁcazes e que ainda devem ser mantidas. Dentre essas ações se incluem o
fechamento de escolas, clubes, parques, salões de festas, shoppings, cinemas e nossas igrejas.
Gostaria de destacar a ação corajosa da nossa querida IPA! Abrigar moradores em situação
de rua que, provisoriamente, receberam abrigo, alimento e acolhimento. Ação fundamentada na
“parceria” fé e obras – parceria encontrada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
Aplaudir e saudar nossa direção eclesiástica que acreditou que o templo físico poderia ser
funcional e utilizado, além de gravar e realizar cultos virtuais e ações como esta que estamos
desempenhando agora. Acreditou em uma ação trabalhosa e grandiosa; colocando nossa igreja no
“status” VIVO, da mesma maneira que Cristo Jesus, vive em nós.
“Ora, a fé é a certeza de cousas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem” (Hb
11.1). Nada foge aos olhos do Deus VIVO – Amém e Amém!
Fabia Cilene Dellapiazza
Meditação de abertura da ED de 24/05/2020

NOTÍCIASIPA

AS CONTRADIÇÕES DA MORTE
“A morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios; exterminou das ruas as crianças, e os jovens das praças” (Jr
9.21). A morte não tem sentimentos, é cruel. Ela persegue: Ela vai atrás dos recém-nascidos, das crianças, dos jovens,
dos adultos e dos velhos. Penetra nas favelas e nos condomínios fechados, nos barracos e nas coberturas. Colhe homens
e mulheres. Não respeita chefes de estado, moças bonitas, atletas e cientistas. Não envia aviso prévio! Gosta de ser
notícia! Gêneses narra a criação e a beleza dos céus e da terra e termina com uma nota fúnebre (Gn 50.26). Ela foge: A
morte é tão sem elegância que desaparece do cenário quando alguém, por qualquer motivo pessoal, passa a desejá-la.
“Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão; também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge
deles” (Ap 9.6). A eutanásia nada mais é do que ir ao encontro da morte e nessa hora, neste estado de espírito – a morte
foge. A morte morre: Quem disse que a morte é campeã invicta? Ela é apenas vencedora de muitas batalhas, de Adão
até Moisés (Rm 5.14), de Moisés até os dias de hoje, mas não de amanhã depois de amanhã. Está prometido! “Tragará a
morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos” (Is 25.8). Se Gênesis termina
com um “caixão no Egito”, a Bíblia inteira termina com a vitória de Jesus sobre a vitória da morte. Esta verdade precisa ser
enxergada desde hoje, mais ainda em tempos de pandemia e tantas mortes. Enxergada e antegozada. Uma igreja
evangelizadora precisa gritar essa verdade! (1Co 15.54-55).
Revista Ultimato Ano 53 nº 383 mai/jun2020 p.3 (Elben César) - Agente: 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
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

NOTÍCIASIPA

reunião do conselho
Todos os presbíteros da Igreja estão convocados para a próxima reunião do Conselho
da Igreja, amanhã, dia 1º de junho, às 20h, aqui no templo. Pedimos a todos que usem os
equipamentos de proteção individual. A reunião será no templo, mantendo uma distância
segura entre os presentes.

gênesis atendendo

A Livraria Gênesis, da nossa irmã
Cristiana Pires, está atendendo. Você pode
fazer seus pedidos pelo WhatsApp (19) 995099492 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!

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.

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
divulgue.
evangelização e encorajamento.

mensagem de paz

prá sempre namorados!
No próximo dia 12 de junho, dia dos namorados, casais de nossa igreja e amigos
poderão participar de uma atividade diferente: uma “live” para namorados e casais. Vai funcionar
assim: até o dia 8 de junho estaremos vendendo um jantar (R$ 100,00 o casal) que será entregue
na comodidade do seu lar no dia 12 de junho. Enquanto aguardamos o jantar, realizaremos a
“live”, a partir das 20h, com a presença do Rev. Arthur Jr e sua esposa, Cristiane, que trarão uma
mensagem e assistiremos um concerto com músicos da cidade! É um momento para o casal que
claro, pode ser também para a família! Durante a “live” deverão mandar uma foto comprovando
a noite romântica! O jantar será do Fazan Buﬀet (Alcatra ao molho mostarda; Nhoque ao sugo;
Arroz branco; Brigadeiro de colher) e mais uma surpresa! Convide casais amigos para participar
da “live” - Pra sempre Namorados! O lucro será revertido para a Associação Assistencial De Cara
Limpa. Vendas pelo WhatsApp do Douglas (99147-9784) e Tânia (99141-8010)

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:
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.

