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Existem expressões ditas por personagens famosos que marcaram história. David 
Hume foi filósofo, historiador e ensaísta escocês (que se tornou célebre por seu 
empirismo radical e seu ceticismo filosófico), ateu, gritou: “Estou nas chamas!” Seu 
desespero foi uma cena terrível. Outro era Thomas Hobbes, matemático, teórico 
político, e filósofo inglês, autor de ‘Leviatã’ e ‘Do Cidadão’, que desesperou-se: “Estou 
diante de um terrível salto nas trevas”. Já Johann Wolfgang von Goethe, conhecido 
escritor alemão e pensador que também fez incursões pelo campo da ciência disse: 
“Mais luz!” E ainda Friedrich Wilhelm Nietzsche, filólogo, filósofo, crítico cultural, poeta 
e compositor alemão do século XIX: “Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais 
miserável dos homens”. Ao encerrar seu tempo, Jesus apenas disse “Está consumado”.

TETELESTAI é a palavra grega da frase “está consumado”. Servos e escravos, 
ao terminarem um trabalho, levavam ao conhecimento de seu senhor. “Tetélestai – 
Terminei a tarefa que me deu para fazer”. Isto significa que o serviço havia sido como 
a determinação e na hora certa. Sacerdotes gregos e adoradores levavam sacrifícios 
dedicados às suas divindade. Após examinar o animal para ver que era perfeito diziam: 
“Tetélestai – não tem defeito”. Os mercadores falavam: “a dívida está completamente 
paga”. Ao comprar algo a prazo, no último pagamento, havia um recibo com a palavra 
“tetelestai”, ou seja, “quitado”. O débito fora totalmente pago. Recibos de impostos 
em papiro foram encontrados com a palavra grega “Tetelestai” escrita neles, ou seja, 
“liquidado”. O artista ou escritor ao completar seu trabalho, dava um passo para trás, 
contemplava a obra, e dizia: “Tetélestai! – está pronto”. A morte de Jesus “completa 
o quadro” que Deus estava pintando, a história que vinha escrevendo havia séculos. 
Assim, o “Está Consumado” se aplica ao próprio Jesus que é a primícia de Deus, é 
o servo que cumpre seu dever, é o sacerdote e o próprio cordeiro do sacrifício, é o 
pagamento de nossa dívida com Deus.

Tudo feito, tudo pronto, tudo entregue. A obra de Jesus acontece em nosso favor e 
atende as exigências da lei divina. Por causa deste esforço todo somos contemplados 
com a salvação eterna. As coisas estão difíceis de se resolver? São infindáveis os projetos 
e discussões? Não sabe quando chegar na conclusão? Não desanime e olhe para a Cruz! 
A inspiração que nos dá Jesus serve para continuarmos nossa vida, nossa jornada e 
nossa lutas, atendendo ao que o Pai do Céu nos encarrega. Olhe para a Cruz!

Palavra da exPiação
“está Consumado” – João 19.30



equipe pastoral programação

escalas de privilégios

Culto Manhã: 9horas;
Escola Dominical: 10h30min; 
Culto Noite: 19horas
Vila de Histórias: durante culto noite
Santa Ceia:  culto da manhã 3º domingo do mês 

culto da noite 1º domingo do mês
Reuniões de oração: terça a sábado, 7h30min.

grupos semanais
Informe-se com os líderes sobre os locais 
de reunião.
Terça-feira – 20horas

CASTELO - Ivani e Antônio Carlos 
Patrocínio - 3241-7070.
CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha 
Neto - 3365-4359.
VALINHOS – Yrani e Marçal dos Santos - 
3871-5025 / 99811-4455 

Quarta-feira 
SWIFT -  (19h30) – Rev. Flávio Machado 
- 99109-6613
SÃO QUIRINO – (20hs) -  Beth e Walmir 
Vida – 3256-2433 /99774-8598  

Sexta-feira - 20horas
GUANABARA - Simone e Maurício Gozzi 
- 3203-2159 / 98125-4645 
NOVA EUROPA – Rose e Eduardo 
Oliveira – 3342-0622 / 98131-6565  
SWISS PARK – Uly e Marcelo Tognollo - 
99764-7434 / 99617-5803 
BARÃO-PAULÍNIA – Eliane e Márcio 
Iamarino – 3888-2664.
JOVENS -  Rafael Campos - 99136-1141 e 
Rev. Flávio Viola Machado – 99109-6613

Hoje Próximo 
domingo

Liturgia Ferdinando (m); 
Marçal  (n)

Castelnovo (m); 
Márcio  (n)

Som Felipe Elias (m);  
Vinícius (n)

Valter (m);  
Valter (n)

Diaconia
Átrio

Glauco, 
Armando, Lúcia

Felipe, Mauro 
Dias, Clemente

Diaconia
Pátio Davi, Danilo Alison, Elton

Recepção
Emily, Thiago (m); 
Neuza Stein, 
Magiane (n)

Ivani, Joelma (m); 
Vivian, Silvia 
Elias (n)

Projeção Raquel (m);  
Laís (n)

Kaléo (m);  
João (n)

Pianistas Cintia Cruz e 
Rafael Campos Lia Aranha

Ceia

Castelnovo, 
Eladio, 
Ferdinando, 
Paulo,
Pedro, Ren.
Lopes, Valnir, 
Waldemar

Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto  
99593-9980, 3396-8739
Rev. Flávio Viola Machado (auxiliar)  
99109-6613, 3342-7376
Rev. Carlos Aranha Neto (jubilado)  
99455-3535, 3365-4359
Seminaristas: Maurício Gozzi, Ítalo Reis, 
Amado Florindo Jr.
Missionários: Ivanda Borges e Rev. Wilson 
Rodrigues
Parcerias: JMN/IPB Campo de Roda Velha 
(BA), Os Gideões Internacionais no Brasil

MINISTÉRIO DE CASAIS
O ministério de casais tem a honra de 
convidar os casais da IPCAMP para o nosso 
1º encontro de casais deste ano. Nosso 
preletor será o Rev. Deivson Torres  (da 
Igreja Presbiteriana das Américas - Rio de 
Janeiro) juntamente com sua esposa Glícia. 
Teremos um delicioso rodízio de pizza 
(salgada/doce). Local: IPCAMP; dia 06/05, 
das 18hs às 22h30; Valor: R$ 70,00 (casal). 
Não percam.

CAMPANHA OFICINA DE CULINÁRIA AEA 
– NOVOS ÍTENS
Como já divulgado, para o projeto de culinária 
da unidade do Jd. Santa Rosa necessitamos 
de: Tábua de carne grande, conjunto marinex 
vários tamanhos, balança digital, batedeira, 
liquidificador, processador. As doações 
poderão ser entregues no escritório da AEA. 



vida comunitária

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 9. Qual é a obra da criação? 
A obra da criação é aquela pela qual, 
Deus fez todas as coisas do nada, no 
espaço de seis dias, e tudo muito bem. 
Gn 1; Hb 11.3; Sl 33.9; Gn 1.31. Pergunta 10. 
Como criou Deus o homem? Deus criou 
o homem macho e fêmea, conforme a 
sua própria imagem, em conhecimento, 
retidão e santidade com domínio sobre 
as criaturas. Gn 1.27-28; Cl 3.10; Ef 4.24; 
Rm 2.14-15; Sl 86.8.

ORANDO PELO BRASIL 
“O rei justo sustém a terra, mas o 
amigo de impostos a transtorna” (Pv 
29.4). Os Presidentes e representantes 
das Igrejas evangélicas históricas do 
Brasil, em virtude das propostas de 
mudanças no regime previdenciário 
brasileiro contidas na Proposta de 
Emenda à Constituição – PEC 287/2016, 
no cumprimento de seu dever profético 
e no exercício da fé cristã, fazem o 
seguinte PRONUNCIAMENTO: 
1 – O atual sistema previdenciário brasileiro 
cumpre fundamental papel redistributivo 
e realocativo de renda, sendo instrumento 
eficaz de combate à desigualdade social 
e de segurança alimentar a uma parcela 
significativa de brasileiros;
2 – Não obstante sua importância no 
combate às desigualdades sociais, o 
atual sistema previdenciário apresenta 
assimetrias e inequidades entre diversas 
categorias laborais, o que requer revisão 
e ajustes para seu aperfeiçoamento;
3 – A exigência de idade mínima de 
65 anos para aposentadoria tanto de 
homens quanto de mulheres e de um 
tempo mínimo de contribuição de 25 
anos que, na prática, requer 49 anos para 
aposentar-se com 100% dos proventos, 
é injusta e não condiz com a realidade 
brasileira, porque:

3.1. As mulheres, sabidamente, em 
nossa sociedade, exercem dupla 
jornada laboral, trabalham cerca de 7,5 
horas a mais que os homens, de acordo 
com levantamento do IPEA, e não se 
podem ignorar as diferenças de gênero;
3.2. Os trabalhadores mais pobres 
e sem qualificação, em vista da 
economia informal (falta de registro 
em carteira), do subemprego e do 
desemprego, jamais alcançarão 49 
anos de contribuição para fazer jus aos 
proventos de aposentadoria integrais;
3.3. Não leva em consideração nossos 
graves desequilíbrios regionais e as 
diferenças de expectativa de vida entre 
as populações das regiões mais pobres 
em contraponto com as mais ricas.
4 – É injusta a sistemática proposta de 
cálculos dos proventos e dos cálculos 
de pensão, havendo a possibilidade 
de esses valores serem inferiores ao 
salário mínimo;
5 – A elevação de idade para 70 
anos para o Benefício de Prestação 
Continuada afetará as camadas mais 
pobres da sociedade, impedindo que os 
que mais precisam tenham acesso ao 
benefício;
6 – É preciso que haja uma investigação 
profunda da aplicação dos recursos 
arrecadados para sustentar a 
previdência e a seguridade social, que 
os números reais da previdência sejam 
tornados públicos e que o Governo 
construa mecanismos eficazes de 
cobrança dos altos valores devidos 
à Previdência Social e reduza as 
desonerações fiscais concedidas aos 
segmentos privados, em detrimento da 
saúde financeira do Estado.
Conclamamos os membros que se 
reúnem em nossas Igrejas a orar pelo 
bem de nossa nação e que Deus nos 
permita construir um país em que 
justiça social e cuidado com os mais 
necessitados sejam pauta permanente 
de nossas políticas públicas.



Os estudos bíblicos publicados aqui são os que estudamos nos Grupos Familiares. Leia, 
reflita, veja as passagens bíblicas e participe do momento compartilhado no grupo. Se 
você ainda não está em nenhum grupo, envolva-se naquele mais próximo de sua casa. 
Se não for possível, ainda assim use deste estudo para sua edificação.

“RESSURREIÇÃO DE JESUS E A NOSSA RESSURREIÇÃO”
1. Ressurreição de Jesus Cristo
O conteúdo da pregação dos Apóstolos foi a encarnação, paixão e ressurreição de 
Jesus. As profecias foram cumpridas; uma nova era foi inaugurada com a vinda do 
Messias, que morreu para livrar-nos do pecado, voltou para o Pai e vira outra vez como 
Juiz e Senhor  (At 4.33, 13.32-33). Essa é mensagem fundamental de nossa fé.
Deus não é Deus de mortos (Mt 22.31-32) e por isso não permitiria que Seu Filho 
fosse dominado pela morte (At 2.24,27). A ressurreição de Jesus foi prefigurada na 
restituição de Isaque a Jacó (Hb 11.17-19) e na restauração do profeta Jonas (Mt 12.40).
2.     Ressurreição dos Corpos Humanos
O Apóstolo Paulo nos ensina que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa 
ressurreição (1Co 15.12-19). A Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil trata 
desse assunto no capítulo XXXII, em três tópicos, a saber:
1 - Os corpos humanos, depois da morte, voltam ao pó (Gn 3.19), mas as suas almas 
que não morrem, nem dormem, voltam para Deus (2Co 5.6-8). As almas dos justos 
são aperfeiçoadas em santidade e recebidas na glória, onde desfrutam da presença de 
Deus. Por outro lado, as almas dos ímpios são lançadas no inferno onde permanecem 
em tormentos e trevas (Lc 16.23-24, 2Pe 2.9).
2 – No último dia, quando Jesus voltar, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão 
transformados (1Ts 4.17). Todos os mortos – justos e ímpios – serão ressuscitados (At 
24.15; 2Co 5.10). Os corpos, agora transformados, serão unidos às suas almas (1Co 6.14, 
15.42-44).
3 – Os corpos dos justos serão ressuscitados para a honra e serão semelhantes ao 
corpo glorioso de Jesus. Os corpos dos ímpios serão ressuscitados para a desonra (Jo 
5.28-29, Fp 3.21).

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

aniversariantes
16

Gabriel Henrique Caus Pallin          99604-0745
Adriana e Mauro Dias, 
23 anos de casamento                 98817-1310

17 
Benjamim Loureiro Hoffmann          3203-6610
Marizete Francisca de Oliveira          3231-0178 
Alessandra e Gustavo Mota, 
07 anos de casamento            99902-2626

18 
Lourdes Bastos dos Santos           99264-2594
Lilian Ito Lima             99634-5071
Kauâ de Oliveira Tomaz               3395-1476

20     
Edward Pereira da Silva                3342-5877
Marli e Orivaldo Ilis, 
21 anos de casamento                 99233-8586

21 
Fabiano Rosa Marçal                3832-0938
Josefina Aimbiré de Moraes            3258-6905
Francisca Imargeane da Costa         99261-
2544

22
Lídia Mena Silva Stefanini               98177-8010



“...é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que se torna galardoador dos 

que o buscam.” Hb 11.6
1. IGREJA – A consideração pela Páscoa de Jesus demonstra nossa atenção e valor à 

Sua Morte.
2.DEPARTAMENTOS – SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina-Conselheiro Presb. Paulo 

Fernando de Andrade Silva - Pres.Lia, Vice Pres.Edna, 1ªSec.Neusa, 2ªSec.Marineide, 
Tes.Nilza;

3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos, Diác. Glauco Henrique Franco Leal e 
respectivas famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Cácio Evangelista da Silva (APMT, Indígenas) e Rev. Ramonn 
Ribas Vitória (JMN, Ventania-PR);

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Encontro Regional de Mocidade (21-23/04).
6. AUTORIDADES – Secretaria de Governo da Presidência da Republica - Antônio 

Imbassahy.
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Gláucia da Costa (mãe do Alcides Costa); Irani Avancini; 

Júlio Sebastião Olivetti; Suzeilaine Leal; Guiomar Souza Pedro; Josefina Aimbiré de 
Moraes; família Decari: Carlos, Izza, Lelces, João e Sofia; Ruth Perfeito (avó da Elaine 
Barros); Jacy Ferraresso, Romildo Meschini (familiares da Maria José Dias); Leonardo 
Ruffo (conhecido da Silvia Elias); Alisson Viana Ohashi (amiga da Maria José Dias); Stila 
Borges.

agenda de oração

ESCOLA DOMINICAL – Há muito a ganhar e crescer participando da ED. Veja como foi no 
domingo passado: 

DEPARTAMENTOS IDADES/SALA CLASSE/ASSUNTOS MATR PRES % VIS
INFANTIL 1-2 anos Arca de Noé  13 8 62% -

 3-4 anos Samuel  14 7 50% -
 5-6 anos Moisés  8 4 50% -
 7-8 anos Pedro  13 7 54% 1
 9-10 anos Daniel  9 6 67% -

INTERMEDIÁRIOS 11-12 anos Sansão  6 6 100% 1
  Sansão 2 9 5 56% 1

ADOLESCENTES Sala 22 Quem sou eu? 18 13 72% -
JOVENS Sala 11 Atos dos Apóstolos 34 15 44% 3

ADULTOS Sala 5 Vida Nova 15 10 67% -
 Sala 4 Apocalipse 43 33 77% -
 Mini Auditório Cartas Paulinas 50 22 44% 2
 Sala 3 Casais 39 11 28% 0
  Oficiais 7 7 100% -

  TOTAL GERAL 278 154 55% 8

CAMINHE COM A IPCAMP
Atividades gerais da Igreja:

Domingo, 16 – Páscoa; Café da Manhã (7h30);
Terça, 18 – Sala de Artes (14h); Ensaio Louvor 

(20h);
Quinta, 20 – Sala de Costura (14h); Coral (20h);
Sexta, 21 – Encontro Regional de Mocidade;

Sábado, 22 – Mocidade (19h30);
Terça, 25 – Sala de Artes (14h); Ensaio Louvor 

(20h);
Quinta, 27 – Sala de Costura (14h); Coral (20h);
Sábado, 29 – Conf. Louvor; Visita JD; SAF 

Plenária; UPA Federação; Mocidade (19h30).



expediente Para depositar seus dízimos  e ofertas diretamente em con-
ta da Ipcamp escolha um banco de sua prefêrencia. Depois, 
encaminhe o comprovante de depósito à tesouraria, pelo 
seu envelope de dízimo ou através do e-mail: tesouraria@
ipcamp.org.br, para a contabilidade dos depósitos.

Equipe Editorial: Rev. Carlos Eduardo Aranha 
Neto, Maria José F. Dias (Secretária da Igreja); 
Editoração: Sarita S. Carvalho

Igreja Presbiteriana de Campinas Rua Gal. Osório, 
619, Centro - Campinas, fone (19) 3231-4844
Portaria: ter. a sáb. 9 às 12 e 13 às 18horas. 
Secretaria: seg. a sex. das 8 às 17h30. 

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

liturgia culto manhã
ADORAÇÃO
Prelúdio
Saudação

Hino Coral Aleluia! Cristo é Vivo!
(*) Mateus 28.1-10
Hino 272 Aleluia ao Cristo Redivivo
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Isaías 53.10-12
(*) Oração Silenciosa
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Efésios 2.1-10
Dízimos e Ofertas
Hino 260 Amor Que Vence

(*) Oração
EDIFICAÇÃO

Hino Coral Graças Senhor
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Hino Coral Aleluia
(*) Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 274 Morto e Ressurreto
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Fortalece Tua Igreja

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair nestes momentos.  
Estamos em oração ou leitura da Palavra.

liturgia culto noite
ADORAÇÃO

Louvado seja
Saudação

(*) João 20.1-18
Santo, Santo
Reina
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Atos 2.22-41
(*) Oração Silenciosa
Deus do Impossível
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 22.1-11; 27-31
Dízimos e Ofertas

Te agradeço
(*) Oração
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Amigo de Deus
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO 
Doce Nome
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Fortalece Tua Igreja

Pastorais


