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  Existimos para: ADORAR a Deus,  

 REUNIR as pessoas que acolhemos,  

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  

 REPARTIR os dons recebidos do Senhor,  

 ANUNCIAR o seu Evangelho e  

Site: www.ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

 
 
 

 

  
 

CANA QUEBRADA E TORCIDA QUE FUMEGA 

            O profeta Isaías tratando do Messias, diz que ele viria nas asas da misericórdia e não esmagaria a ca-

na quebrada nem apagaria a torcida que fumega. Ambas as figuras apontam para doce graça e a sublime mi-

sericórdia do nosso Salvador. Vamos aqui, destacar algumas lições preciosas: 

 

            Em primeiro lugar, Jesus não esmaga a cana quebrada. A cana quebrada somos nós, com nossos pe-

cados, fraquezas e mazelas. Não somos como um carvalho robusto nem como um nobre cedro do Líbano. So-

mos comparados a uma cana frágil e delgada. Mas, não somos apenas como uma cana, mas como uma cana 

quebrada. Fomos amassados pela engenhoca das nossas fraquezas, moídos no engenho dos nossos peca-

dos e quebrados pelas nossas multiplicas quedas e fracassos. Se o Senhor nos tratasse conforme os nossos 

pecados seríamos de todo consumidos. Se ele aplicasse sobre nós seu reto juízo seríamos condenados ine-

xoravelmente. Se fôssemos deixamos à nossa própria sorte, seríamos arrastados para o monturo como algo 

sem valor. Mas, o Senhor cheio de benignidade, chamou a si os que nada são para realçar o poder de sua 

graça. Ele ofereceu descanso aos cansados, água da vida aos sedentos e pão do céu aos famintos. Ele veio 

para sarar os quebrantados de coração. Ele nos apanhou feridos, quebrados, sujos e contaminados. Ele nos 

lavou, nos restaurou e nos deu vida. Ele não virou o rosto de nós, mas veio para habitar entre nós. Ele não 

virou as costas para nós, quando a lepra do nosso pecado cheirava mal, mas nos agasalhou em seu peito e 

carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele não fez de nossa cana quebrada um bagaço 

imprestável, mas inundou nossa vida da doçura da sua graça e nos deu a vida eterna. 

 

            Em segundo lugar, Jesus não apaga a torcida que fumega. A torcida que fumega é um pavio encarvoa-

do, cuja luz bruxuleante está misturada com fumaça lôbrega. O bondoso Salvador não apagou de vez esse 

borrão que éramos nós. Ele viu nessa fumaça tóxica uma réstia de luz. Ele soprou com seu Espírito essa lâm-

pada quase apagada. Ele lançou fora as cinzas e reavivou a chama. Sendo ele a verdadeira luz que vindo ao 

mundo ilumina a todo o homem, fez de nós, pavio fumegante, a luz do mundo. Jesus não desiste de nós, por 

causa de nossas fraquezas e pecados. Mesmo que, como Pedro, nos julguemos inaptos para prosseguir na 

jornada cristã, ele marca um encontro conosco para restaurar nossa vida e nosso ministério. Mesmo que este-

jamos desfalecendo, ele nos fortalece. Mesmo que estejamos enfermos, ele nos cura. Mesmo que estejamos 

sujos e contaminados como um homem coberto de lepra, ele nos purifica. Mesmo que estejamos prostrados e 

sem esperança, como um paralítico, com os músculos atrofiados, ele nos levanta. Ele é o pastor que nos leva 

aos pastos verdes e às águas tranquilas. Ele supre todas as nossas necessidades na vida, remove todos os 

nossos temores na morte e satisfaz todos os nossos desejos na eternidade. Ele é o Senhor dos Exércitos que 

desbarata nossos inimigos. Estando ele ao nosso lado, jamais seremos abalados. Sendo ele o nosso Advoga-

do, jamais seremos condenados. Sendo ele o nosso Mediador, jamais nos faltará acesso à presença do Pai. 

Sendo ele o nosso Salvador, jamais faltará para nós a garantia da vida eterna. Nossa segurança não está na 

chama poderosa que irradia dentro de nós, mas na compaixão do nosso Redentor, que não apaga a torcida 

que fumega! 

 

            O texto em tela aponta duas verdades cruciais: a enormidade de nossa fraqueza e a misericórdia in-

comparável do nosso Redentor. Não somos salvos porque somos fortes. Ao contrário, somos salvos apesar de 

nossas fraquezas. Não somos salvos por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Nos-

sa salvação não repousa sobre os predicados que temos em nós, mas nas virtudes que habitam em nosso 

glorioso Redentor. Dele vem a nossa salvação. De procede a nossa restauração. A ele, portanto, a honra, a 

glória e o louvor, agora e pelos séculos sem fim! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopeshttps://lpc.org.br/cana-quebrada-e-torcida-que-fumega/ 



 

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 DOS PAIS 

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias 

na terra que o Senhor teu Deus te dá. (Êxodo 20:12). A  IPAraras  para-

beniza todos os pais pelo seu dia. 

 

PARTICIPE ATIVAMENTE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CAN-

DIDATOS AO PASTORADO DE NOSSA IGREJA.  

 

ACOMPANHE O PRÓXIMO EVENTO: 

 

 dias 13 e 14 de agosto: (sábado) estudo para os jovens às 19:30h; 

domingo EBD às 09:00h e culto às 19:00h - com Rev. Anderson 

Carlos Duarte, da IPCentenário, de Rio Claro. 

 

 Seu feedback aos presbíteros será importante para que o Conse-

lho possa decidir sobre a candidato a indicar ao Presbitério para 

designação de nosso futuro pastor. 

 

 

OFERTA MISSIONÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado no dia 15 de agosto (segunda-feira), a Se-

cretaria não funcionará. 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

      

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Como ser ateu 

Mitch Stokes   

 2022 

 

 

Em Como Ser Ateu, Mitch Stokes aborda a incoerência dos ateus 

ao defenderem a importância de uma postura crítica em relação à reli-

gião, ao mesmo tempo em que deixam de adotar a mesma postura em 

relação a suas próprias crenças. Um duplo padrão que resulta em afir-

mações grandiosas sobre a certeza de sua incredulidade. 

Nesse livro, lançado pela Editora Cultura Cristã, o ator e membro 

sênior de filosofia do New St. Andrews College em Moscow, Idaho, trans-

forma o ceticismo dos ateus em sua própria visão de mundo naturalista e 

examina criticamente duas coisas que tais céticos valorizam: ciência e 

moralidade. O resultado, acredite, é uma obra que revela inconsistências 

que podem desfazer o ateísmo. 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/984cec28-93fb-43ca-83c8-

2eb3ae36146e_BP812JULHO2022ebrgb.pdf) 
 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Questão de Tempo (2013) 

 

Aprecie as menores coisas da vida. Essa, basicamente, é a moral 

de Questão de Tempo. Um filme que já pode ser considerado um clássi-

co do cinema. 

No longa, acompanhamos Tim (Domhnall Gleeson) que, ao com-

pletar 21 anos, é surpreendido com a notícia dada por seu pai (Bill Ni-

ghy) de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Incrédulo a 

princípio, Tim logo se empolga com o dom ao ver que seu pai não está 

mentindo. 

E então, sua primeira decisão é usar essa capacidade para con-

seguir uma 

namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já 

aconteceu pode provocar consequências inesperadas. 

Mais do que uma história de ficção científica ou quiçá um roman-

ce, Questão de Tempo é um filme sobre (e para) família. Vale a pena 

marcar uma sessão para assistir todos juntos. 
(https://ipb.org.br/content/conteudos/984cec28-93fb-43ca-83c8-

2eb3ae36146e_BP812JULHO2022ebrgb.pdf) 
 

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! 

 

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);  Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Francis-

co (pai da Bia), Aghata Casa Grande (UTI). 

 

 



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. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

09- Ana Maria Baghin 

 

09- Rafaela Cristina Rossi 

 

13- Everaldo Sérgio Carmello 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

16- Raimundo Dias Baraúna 

 

19- Juliene Berbert Toledo França 

 

20- Ana Kelly Martins Gonçalves Santos 

 

 

_________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 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

21/08 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

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 Ari e Sônia 

21/08 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

21/08 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

21/08 Presb. Elizeu 

28/08 Presb. Nilman 

04/09  Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

21/08 João 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) 
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