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CONFIANÇA

Em tempo de coronavírus somos desaﬁados à conﬁança em Deus. Não é
conﬁar “desconﬁando”. É entregar-se totalmente ao Senhor de nossas vidas. Uma
conﬁança que produz ﬁrmeza, tal qual a do salmista: “os que conﬁam no Senhor são
como o monte de Sião, que não se abala, ﬁrme para sempre” ( Sl 125.1). A conﬁança no
Senhor produz uma conﬁança inigualável. O gigante Golias conﬁava em seu tamanho,
em suas armas, e esta conﬁança não lhe trouxe sucesso ( I Sm 17.41-58). Zerá, o etíope,
tinha um exército de um milhão de homens e trezentos carros, e, estava conﬁante na
vitória. Acabou sendo derrotado por um exército de quinhentos e oitenta mil homens,
dirigidos pelo rei Asa ( II Cro 14.9-15).
O profeta Jeremias aﬁrma da felicidade do homem que conﬁa no Senhor. Diz
ele: “Bendito o homem que conﬁa no Senhor, e cuja esperança é o Senhor... ele é como
árvore plantada junto às águas” ( Jr 17.7,8). Aqueles que têm esta conﬁança são pessoas
convictas, conscientes de seus propósitos, cônscios para desenvolverem suas funções
no reino de Deus.
Cultivemos esta conﬁança. Segundo Jacques D'Arnoux, “cultivar a conﬁança em
Deus, durante os eclipses da esperança; uma conﬁança cega, obstinada, apesar das
trevas, apesar de todos os motivos de desesperança, apesar do impossível evidente.
Este esforço generoso gloriﬁca a Deus e atrai a graça, como a ponta magnética atrai o
raio”.
Conﬁemos!
Ailton Gonçalves Dias Filho

NOTÍCIASIPA

QUARESMA E QUARENTENA - DOM E PARTILHA (Mc 10.17-31)
Em tempos de intensa preocupação com a pandemia do Coronavírus e a necessidade de pensar no próximo e não só em
si mesmo, o texto de Marcos nos faz reﬂetir sobre sermos uma igreja comungante, que além de participar da eucaristia
(ceia) e professar sua fé, precisa ser uma igreja que partilha, que realiza ou desenvolve algo em comum. A visão coletiva
acima da visão individualista. Jesus, usando um exemplo concreto de um homem rico que pergunta como ganhar a vida
eterna (10.17-22), instrui seus discípulos sobre as riquezas (10.23-27) e anuncia-lhes o que se espera no futuro (10.2831). Como nós todos estamos presos à lógica da riqueza como realização pessoal, então quem pode ser salvo? Jesus
aﬁrma que "Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível!". Não se trata de
Deus salvar os ricos, mas que somente Deus pode converter os corações de todos aqueles que estão presos à riqueza,
considerando-a como fonte de realização. A salvação depende da mudança prática da mentalidade, inserindo-se na
dinâmica da partilha. Se a partilha for praticada, saindo da lógica da riqueza, então o futuro está garantido para todos
nesta vida, que se prolongará na vida eterna (10.29-30). "Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e
muitos que agora são os últimos serão os primeiros" (10.31) sintetiza tudo o que foi dito: a vida eterna depende de
uma conversão: sair da lógica da riqueza para entrar na lógica da partilha. Que assim seja, amém!
BALANCIM, E. M. - Como ler o Evangelho de Marcos - Quem é Jesus, 2018 p. 126-129

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Igreja convocou a Assembleia Geral Extraordinária para eleição de 02
diáconos, tendo em vista o vencimento do 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)
Maria dos Anjos (amiga Valdeci)
Marigleide - câncer
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)

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

COMUNICADO
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Americana, reunido nesta quarta-feira, dia
18/03/2020, em oração, acatando os decretos
municipais que colocam a cidade de Americana
em estado de alerta (Decretos n. 12.409 e 12.410)
e no melhor interesse dos membros e
frequentadores de nossos cultos e programações,
neste período de enfrentamento à disseminação
do Covid-19, resolveu: 1. Suspender, por tempo
indeterminado, as reuniões públicas de nossa
Igreja: culto matutino, escola dominical, culto
vespertino, reuniões dos grupos familiares,
estudo bíblico, e demais atividades das
sociedades e ministérios. 2. Estender esta decisão
para nossa Congregação Bethel, na Praia Azul. 3.
A secretaria continuará seu funcionamento em
expediente normal das 8h às 17h, de segunda a
sexta-feira. 4. Serão disponibilizados vídeos e
estudos para reﬂexão, estimulando a realização
de culto doméstico nos horários das atividades
dominicais, às 8h e às 19h30, bem como, sendo
possível, pelos professores da Escola Dominical;
5. Os boletins dominicais continuarão a ser
confeccionados e disponibilizados
semanalmente somente por meio digital. 6.
Dízimos e ofertas poderão ser depositados
diretamente na conta da Igreja (Banco do Brasil,
Ag. 0319-0, C/C 160001-X) ou trazidos e
depositados no gazoﬁlácio no horário de
expediente.
Esta difícil e necessária decisão ﬁcará
registrada na história desta Igreja e das Igrejas de
nosso país. Busquemos o Senhor com mais
intensidade, por meio da oração e da súplica.
Conclamamos todos os membros a juntar-se às
demais igrejas presbiterianas do Brasil na
observação do dia 22 de março (próximo
domingo) como dia de Jejum e oração em virtude
do surto mundial do Covid-19.

RESOLUÇÕES DO CONSELHO

O Conselho da Igreja, reunido no
último dia 13 de março, nas dependências do
Benaiah, resolveu:
1. Alterar a convocação da Assembleia
Extraordinária, convocada para o mês me
maio, adicionando a eleição de mais dois
diáconos – totalizando a eleição de 4
diáconos devido ao vencimentos dos
mandatos dos irmãos Marcelo Picerni e
Eloizio e recomposição do quadro;
2. Aprovou a Ata 1.273 em seus termos;
3. Recebeu os relatórios pastorais dos
Reverendos Ailton, Jabis, Edilaney, Eric,
Marcos, Marcelo e Matatias;
4. Tomou conhecimento do Relatório
ﬁnanceiro da sede de Janeiro e Fevereiro e
baixou à Comissão de Exames de Contas da
Tesouraria;
5. Nomeou os irmãos André e Andreza para
compor a coordenação da UCP/2020;
6. Aprovou o uso das dependências da igreja
p e l a F e d e r a ç ã o d a U P H / PA M R e m
23/05/2020;
7. Encaminhou recurso administrativo contra
a decisão do PAMR;
8. Aprovou o registro das Atas da SAF sem
anotações, parabenizando-as pelo excelente
trabalho;
9. Tomou conhecimento dos relatórios da
Associação dos Missionários, de Campanha
da APMT (Tudo pelo Evangelho) e da “Nossa
Missão”;
10. Tomou conhecimento e aprovou projeto
da UMP da Igreja referente à viagem
Missionária;
11. Assumiu como membros da Igreja, na
Cong.
Bethel, os irmãos Claudio Oseas Sutil e
“Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê
continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Lívia Neves Sutil.
Senhor seja com todos vós. (2Ts 3.16).

NOTÍCIASIPA

PAZ E BEM!
Em meio a tantos acontecimentos, não se esqueça de fazer a sua declaração do
Imposto de Renda. Fale com seu contador ou quando a ﬁzer, lembre-se que você pode destinar
recursos para o FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
AMERICANA. Veja atentamente o folder abaixo:

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.

