
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3351-1403  
 
(19) 99485-4558 –Secretaria  
(segunda a sexta) 

 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL  (bco 001) 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
LIDERANÇA: 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
Presbíteros: 
Elizeu Martins 
 
 
José  Dilson  Vieira  Araújo Júnior 
 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Wellington Portes  
 
 
Diáconos: 
Adalto Merquiades 
 
 
Adilson Ramos Filho  
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Carlos Alexandre Marinho 

 

Edgard Araújo 
 
 
Ezequiel Marques Barcellos  
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
José Claudio Moura  
 
 

BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2137–  08 de maio 2022 
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A PORTA ESTREITA 

“Entrai pela porta estreita […] que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela” (Mt 7.13,14). 

 

            Há duas portas, a larga e a estreita. Há dois caminhos, o espaçoso e o apertado. O A porta larga e o cami-

nho espaçoso conduz para a perdição; a porta estreita e o caminho apertado conduz para a vida. São muitos os 

que entram pela porta larga e trafegam pelo caminho espaçoso. São poucos os que acercam com a porta estreita 

e trafegam pelo caminho apertado.  

 

            Só há dois tipos de pessoas: aquelas que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaço e aquelas 

que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. Só há dois tipos de destino: a perdição e a vida. É 

impossível que alguém entre pela porta larga e trafegue pelo caminho espaçoso e encontre a vida. De igual modo, 

é impossível que alguém entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado e se perca eternamente. 

 

            O que significa entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado? 

 

            Em primeiro lugar, é assumir um compromisso pessoal com Deus. A entrada é individual. Ninguém entra 

por essa porta por procuração ou por atacado. O relacionamento com Deus é individual. Os pais não podem repre-

sentar os filhos nem os filhos aos pais. A esposa não pode levar o marido consigo, de carona, nem o marido levar 

sua mulher. A responsabilidade é pessoal. Esta porta é Jesus. Só quem entra por ele tem liberdade, provisão e 

salvação.          

 

            Em segundo lugar, é reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. A porta estreita não é uma 

instituição, mas é Cristo Jesus. Ele disse: “Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e sairá, 

e achará pastagem” (Jo 10.9). O caminho apertado não é um conjunto de regras, mas Cristo Jesus. Ele disse: “Eu 

sou o Caminho […] e ninguém vem ao Pai senão por mim”. Não há salvação em nenhum outro nome. 

 

            Em terceiro lugar, é renunciar ao pecado. A porta está aberta para todos, mas não para tudo. São os arre-

pendidos é que entram por essa porta e não os impenitentes. Na porta larga muitos entram com sua pesada baga-

gem de pecados e mazelas e pelo caminho espaçoso muitos trafegam, vivendo dissolutamente. Porém, isso é im-

possível àqueles cujo propósito é caminhar para a vida. Os salvos não amam o pecado nem fazem concessão à 

iniquidade. Aqueles que conhecem a Deus não vivem na prática do pecado. 

 

            Em quarto lugar, é buscar uma vida de santidade. Entrar pela porta estreita é matricular-se na escola da 

santidade. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O caminho estreito é 

trilhado pelos que amam a santidade. Aqueles que rumam para a glória eterna não se distraem com os encantos 

do mundo nem colocam seu coração nos prazeres desta vida. Eles buscam em primeiro lugar o Reino de Deus e a 

sua justiça. 

 

            Em quinto lugar, é viver para a glória de Deus. A glória de Deus é vetor da vida cristã. Nascemos e cresce-

mos para a glória de Deus. Casamos e temos filhos para a glória de Deus. Trabalhamos e descansamos para a 

glória de Deus. Fazemos investimentos e ampliamos o espaço da nossa tenda para a glória de Deus. Comemos e 

bebemos para a glória de Deus. Pregamos o evangelho e fazemos missões aqui, ali e além-fronteiras para a glória 

de Deus. Enquanto peregrinamos para o céu reconhecemos que tudo vem de Deus, tudo é por meio de Deus e 

tudo é para Deus. 

 

            Você já entrou pela porta estreita? Já está andando rumo à glória no caminho apertado? Hoje é o dia da 

decisão. Agora é o tempo oportuno! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

https://lpc.org.br/a-porta-estreita/ 



 

QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o(a) 

abençoe! 

 

DIA DAS MÃES 

A IPAraras parabeniza todas as mães – mulheres valorosas 

que se dedicam ao amor sem igual. Que Deus as abençoe 

nessa tarefa de criar os filhos, juntos com os pais, no caminho 

do Senhor, abençoando, assim, o nosso mundo! 

 

               OFERTA MISSIONÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VEM AÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VEM AÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

 A irmã Ilze Maria encontra-se internada na Casa do Idoso Emanu-

el, localizada na Rua Hermenegildo Simioni, 584 - Jardim Res. Itapua - 

Araras - SP, CEP. 13604-104. As visitas estão liberadas com prévio 

agendamento no telefone: (19) 3321-9721. 

 

 

  CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor  até o 2º domingo de cada mês.  E se você, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, pro-

cure orientação com algum Diácono. 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

 Você sabia que a IPAraras possui folhetos com mensagens evan-

gelísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja 

solicitar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com a 

Secretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

O Ser de Deus e suas Obras – 

A Providência e sua realização histórica 

(Heber Carlos de Campos) 

 

O enfoque desse livro é explicitamente reformado. O autor de-

monstra como o tema da providência é parte importante e necessária do 

sistema teológico conhecido como calvinismo, com sua ênfase primordi-

al sobre a majestosa realidade da soberania divina. Ao mesmo tempo, a 

argumentação é intensamente bíblica, pois é na Escritura, vista em seu 

conjunto e em sua coerência interna, que os reformados encontram os 

fundamentos das suas convicções doutrinárias. Quando comecei a tra-

balhar no capítulo sobre a providência, percebi que não poderia simples-

mente escrever aquilo que anteriormente planejara. O assunto se me 

tornou apaixonante e eu descobri quão ampla é a doutrina da obra provi-

dencial de Deus da forma como a Escritura a apresenta. A Palavra de 

Deus é recheada das ações providenciais de Deus e acabei mergulhan-

do no assunto e me deliciando com ele (da Apresentação pelo autor). 
 

 

SUGESTÃO DE FILME 

         Doutor Estranho (2016) 

 

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) é bem-sucedido como 

neurocirurgião, mas sua vida muda quando sofre um acidente e fica com 

as mãos debilitadas. Em busca de cura e esperança, ele parte para um 

lugar inesperado, chamado Kamar-Taj. Ele logo descobre que o local 

não é apenas um centro medicinal, mas também a linha de frente contra 

a batalha de forças malignas que desejam destruir nossa realidade. Ele 

adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai ou não, defender o 

mundo. É só ficção, gente. Para discutir esse filme a base será a Escritu-

ra e o Livro Batalha Espiritual do Rev. Augustus Nicodemos, também aju-

dará. 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: 1. Pelas famílias da IPA:  amor sacrificial entre os cônju-

ges, obediência dos filhos aos pais e educação dos pais aos seus filhos. 

(Efésios 6:4 NVI). 2. Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo dos fami-

liares e parentes dos membros da IPA. 

*Motivos específicos: 1. Pelos missionários: Miss. Lia (Apmt e WEC - Ti-
mor-Leste), Rev. Ronaldo Dourado (APMT - Nova Zelândia). 2. Pelos 
oficiais e suas famílias: presbíteros e diáconos. 3. Pela família e ministé-
rio: Rev. Wipson,  Rev Ádler e Rev. Fabiano. 4. Pelo serviço cristão da 
IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, 
Conselho Missionário, Departamento Infantil, Grupo de Adolescentes e 
Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe de Formação Doutrinária e 
Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

Pelos enfermos: Diác. André e Marisol; Rev Wadislau (irmão da Lilian); 

Eloá (neta Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele); Pastor Wilson Lisardo 

(ex- Pastor da IPA); e Luzia (Jô), Maria Neide Bernardes (leucemia), 



Ademir Francisco (pai da Bia). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira: 1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Luiz Eduardo 

Macedo (vícios e conversão); 3. Paulo Coelho (conversão)  e Paulo Ne-

to (conversão e proteção); 4. Lucas Borges (conversão e vícios). 

 

V – Oremos pelos países e pelas vítimas do Coronavírus para que Deus 

amenize os danos na saúde, na política e na economia mundial. Pela 

estabilidade econômica e o fim da crise financeira no Brasil. 

 

VI -  Pela paz entre na Europa: fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

05– Maria Luiza dos Santos Raxkid 

 

06– Eduardo de Freitas Bernardes 

 

06– Yana Dias Baraúna Silva 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

08– Camila de Freitas Bernardes  

 

13– Vinicius Silva Dourado 

 

 

_________Prestadores de Serviços___________________________ 
 

1. VENDE-SE CASA: Localizada na  Rua. Das Violetas, nº 283, Jd So-

bradinho - Araras (Ponto de  Referência: na mesma rua do posto de sa-

úde do bairro) - Proprietários Edna, Edison e Edgard:(19) 99162-7114 

ou (19)  99130-1040.  

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR: Assessoria contábil e fiscal; 

atendimento a pessoa física, jurídica, autônomo e profissional liberal. 

 

3. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

4. VENDEM-SE TAPETES 

Vendem-se tapetes de crochê, diversos modelos. Fale com Cleusa:  

99345-8043. 

 

5– ALUGA-SE APTO 

Novo c/ 2 dormitórios no térreo com área externa. Residencial Aritá, pró-

ximo ao parque Ecológico. Interessados falar c/ Juliene: (19) 98203-

6347. 

 

6- BASSO CONSTRUINDO—MEI 

Serviço de pedreiro em geral. Interessados falar c/ Rildo: (99730-1538). 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Zequinha 
Ezequiel 
Adalto 

15/05 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

EBD 

4 a 6  
Ana Laura e Fabia-

na 

7 a 8 
Andressa e Tami-

res 

9 a 11 Eliana e Ana Ketíli 

12 a 17 
Helena e José Jú-

nior 

18 a 30 Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Carlos e Tamires 

15/05 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

15/05 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

15/05 Presb. Wellington 

22/05 Presb. Elizeu 

29/05  Presb.  Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

15/05 Adilson 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

 
ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


