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Que sensação boa quando se chega ao final de uma tarefa. É a oportunidade do 
descanso, principalmente se aquilo requereu demais de quem era o responsável pela 
sua realização. Que sensação ainda melhor quando se vê que o projeto alcançou a 
perfeição. Não abre a comentário negativo algum, não se tem acréscimo ou observação, 
ninguém dará sugestão de como poderia ter melhorado!

Assim é a obra de Cristo. Perfeita e final. Não há o que acrescentar nesse projeto de 
salvação de Deus. Tudo vai conforme preceitua a lei: o cordeiro macho, de um ano, sem 
defeito. Para o sacrifício não valeria qualquer animal. Na ocasião da Páscoa no Egito, o 
sangue teria ainda mais importância por identificar quem seria ou não salvo da morte. 

Na cruz, novamente sacrifício. O Cordeiro de Deus, perfeito, no auge da idade com 
todo potencial humano, entregue para morrer. Sente em seu corpo todo esse peso 
e a dor; fala com dificuldades, às vezes em sussurro, às vezes brada com o pouco de 
energia que ainda lhe resta. A última expressão é o fechamento da conta. O profeta 
Isaías trata desse assunto, com cerca de 700 anos antes do evento acontecer: “Contudo 
foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da vida 
dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do 
Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e 
ficará satisfeito; pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e levará 
a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os 
despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até à morte, e foi contado 
entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos 
transgressores”. (53:10-12).

A nossa redenção está completa e paga. Nossos pecados certamente perdoados. 
Nossa certeza do acesso a Deus garantido e a vida eterna possível a todo o que Nele crê! 
A vitória de Cristo torna-se a nossa vitória. Ele nos poupou do sofrimento para nos dar a 
paz. O sangue foi derramado para limpeza da alma. E é o que basta para nossa alegria. 

Então, quando tudo parece difícil, complicado de levar até o fim, olhe para cruz. 
Olhe para Cristo.

Palavra de vitória 
"Pai, nas tuas mãos entrego o meu esPírito" lucas 23.46



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 Castelnovo (m); 
Márcio  (n)

Postal (m); 
Moisés (n)

Som Valter (m);  
Valter (n)

Felipe Elias (m);  
Rafael Campos (n)

Diaconia
Átrio

Felipe, Mauro 
Dias, Clemente

Valter, Alcides, 
Vandré, Suelene

Diaconia
Pátio Alison, Elton

Marcelo, 
Maurício, 
Ronivon

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

Vivian (m); Ruth 
Castelnovo (n)

Projeção Kaléo (m);  
João (n)

Henriete (m);  
Guilherme (n)

Pianistas Lia Aranha Alison 
Fernandes

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

ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS 
A Confederação Nacional de Mocidade 
está promovendo desde sexta-feira, no 
Seminário, este trabalho que envolve 
jovens presbiterianos dos estados do 
Sudeste. Encerra hoje pela manhã. 
Que eles sejam desafiados a amarem e 
servirem mais e melhor a Jesus!

SAF – EXECUTIVA E PLENÁRIA
Sábado, dia 29/04, às 14hs, será a 
Reunião Executiva e às 14h30, será a 
Reunião Plenária. Todas as sócias estão 
convocadas.



vida comunitária
CAMINHE COM A IPCAMP

Atividades gerais da Igreja:
Terça, 25 – Sala de Artes (14h); Ensaio 

Louvor (20h);
Quinta, 27 – Sala de Costura (14h); Coral 

(20h);
Sábado, 29 – Conf. Louvor (9h); Visita JD; 

SAF Plenária (14h); UPA Federação (15h); 
Mocidade (19h30);

Segunda 01/05 – Dia do Trabalho;
Terça, 02 – Sala de Artes (14h); Ensaio 

Louvor (20h);
Quinta, 04 – Sala de Costura (14h); Coral 

(20h);
Sexta, 05 – SAF Reunião de Oração (14);
Sábado, 06 – Conselho; J. Diaconal; UCP 

(12h); UPA (17h); Casais (18h); UMP 
(19h30); 

Terça, 09 – Sala de Artes (14h); Ensaio 
Louvor (20h);

Quinta, 11 – Sala de Costura (14h); Coral 
(20h);

Sábado, 13 – Comitê EBD; Reencontro 
Acampamento (19h30);

Domingo, 14 – Dia das Mães (EBD 
Conjunta).

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 11. Quais são as obras da 
providência de Deus? As obras da 
providência de Deus são a sua maneira 
muito santa, sábia e poderosa de 
preservar e governar todas as suas 
criaturas, e todas as ações delas. Sl 
145.17; 104.10-24; Hb 1.3; Mt 10.29-30; Os 
2.6. Pergunta 12. Que ato especial de 
providência exerceu Deus para com o 
homem no estado em que ele foi criado? 
Quando Deus criou o homem, fez com 
ele um pacto de vida, com a condição 
de perfeita obediência: proibindo-lhe 
comer da árvore da ciência do bem e do 
mal, sob pena de morte. Gl 3.12; Gn 2.17.

ORE PELO MUNDO 
Após os ataques do domingo 09/04, um 
colaborador da Missão Portas Abertas 
no Egito (cujo nome foi ocultado por 
motivos de segurança) compartilhou 
seu clamor e pedidos de oração pela 
Igreja no Egito: “Nós amamos o Egito 
e não vamos nos mudar. Vamos à igreja 
na Páscoa adorar o nome de Jesus. 
Espalharemos a luz que nos foi dada 
pela graça em cada rua, vila e cidade. 
Continuaremos orando por todos 
os egípcios e ainda mais por aqueles 
que nos perseguem! Orem conosco 
e não apenas por nós!”. Motivos de 
oração: 1. Peça por coragem, força e 
perseverança aos cristãos egípcios, que 
a fé e esperança sejam renovadas. 2. Por 
causa dos ataques, muitos muçulmanos 
têm duvidado da fé em “Alá” e aberto os 
olhos para buscar a verdade. Interceda 
para que eles conheçam a Jesus. 3. 
Ore por aqueles que estão planejando 
mais ataques contra cristãos. 4. Clame 
a Deus por consolo, paz e graça no 
coração daqueles que perderam amigos, 
membros da família e irmãos nos 
ataques.

CADA DIA FAMÍLIA 
Você pode enriquecer sua família 
com as verdades bíblicas. E também 
compartilhar desta bênção com seus 
amigos. A edição especial do Cada Dia 
para o mês da família tem essa finalidade. 
Ajude a distribuir.

MATIAS CHEGOU! 
Dia 17, segunda-feira, nasceu o irmão 
do Samuel e filho da Nathali e Alison 
Fernandes. A alegria de toda família está 
sendo compartilhada com a Igreja, que 
apresenta a Deus a gratidão por esse 
momento e a prece para que ele cresça 
com saúde, inteligência e nos caminhos 
de Jesus. Parabéns! Herança do Senhor 
são os filhos!



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.

“INTRODUÇÃO AOS 10 MANDAMENTOS – Êxodo 20.1-17”

A partir de hoje vamos estudar os 10 mandamentos. O preâmbulo registrado no 
versículo 2 expressa a soberania de Deus e o Seu legítimo domínio sobre Israel. 
Antes do Senhor exigir deveres, liberta Seu povo do cativeiro. É assim que Ele 
revela a Sua vontade para com a humanidade: liberta e salva, depois diz o que 
requer do ser humano como resposta à sua misericórdia.

1) Lei para os Judeus  e também para os Cristãos

A lei dos 10 mandamentos é válida para os judeus, é o concerto de Deus com 
essa nação (Dt 4.1-2, Sl 147.19-20). Israel é, portanto, o receptor imediato. Os 
cristãos não são Israel no sentido biológico, mas o são no sentido espiritual, no 
plano da salvação como participantes da aliança pelo sangue de Cristo Jesus. 
São descendentes de Abraão (Gl 3.29, novo Israel (Rm 11.17), raça eleita (1Pe 
2.9-10). Os 10 mandamentos valem para todo o povo de Deus – Israel e Igreja. 
Moisés não é nosso Senhor, mas Jesus é nosso único Senhor. O Mestre declara 
que o decálogo é fundamental para a vida (Mt 19.17-19) no Sermão da Montanha, 
Ele aumenta as exigências morais (Mt 5.21-22).

2) Jesus condena o legalismo

Jesus não observava as leis de higiene religiosa (Mt 8.3, Mc 5.25) e nem aboliu 
as leis cerimoniais (Mt 5.23). Todavia Ele rejeitou a interpretação legalista dos 
mandamentos (Jo 8.11, Mt 15.1-9). Jesus exigiu amor para com Deus e para com 
o próximo (Mt 22.37-40).

3) A lei não traz salvação

A questão básica  é que a  lei  não  salva ninguém  e  nem  pode  gerar  santidade 
(Rm 8.3). Ela revela nossa pecaminosidade (Rm 3.20), a ira de Deus (Rm 4.15) e 
a condenação dos infiéis (Gl 3.10). É impossível ganhar a justiça de Deus através 
da lei, pois essa bênção somente pode ser alcançada pelo sangue de Cristo (Ef 
2.8-10).

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico



“...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 – Quanto que o povo de Deus está disposto a sacrificar-se para que 
o Brasil seja melhor?

2.DEPARTAMENTOS – Coral Rev. Zacarias de Miranda: Conselheiro: Presb. 
Eladio; Conselho Diretor: Pedro, Marilu e Débora; Secretárias: Leila, Rute e 
Terezinha; Regentes: Laura e Ricardo; Pianistas: Cintia e Rafael;                                         

3. OFICIAIS – Presb. Renato Arruda, Diác. Luiz Paulo Ando e respectivas 
famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Fábio Ribas Wanderley Dantas (APMT, Indígenas) e 
Rev. Jaidson Marcos Araújo (JMN, Aliança-PE);

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Encontro Regional de Mocidade (21-23/04).
6. AUTORIDADES – Gabinete de Segurança Institucional, Sr. Sérgio 

Etchegoyen.
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

MINISTÉRIO DE CASAIS
O ministério de casais tem a honra de convidar os casais da IPCAMP para o nosso 1º 
encontro de casais. 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.

aniversariantes
23 

Álvaro Alfredo Monzillo                  3241-1220
Ivonne Pupa dos Santos                 3243-1942

24 
Clair Quadros Q. Mendes                 3276-8745
Josiane G. Santini   

26
Vera Lúcia F.C. Sampaio             99267-4259

27 
Glauco Henrique Franco Leal         98144-0001 
Ítalo Reis Dantas               98274-7630

Eva e Paulo Andrade, 
43 anos de casamento                3232-1477
Roberta e Rafael Castelnovo, 
4 anos de casamento               98113-3421

28 
Célia Regina Ferreira de Jesus          3241-4676

29 
Letícia Borges de Lucca                3276-3792
Roseli de Almeida S. Oliveira          98103-5060
Elisa Braga de Oliveira                3223-2896 
Luiz Fernando Mello da Silva          98109-4622



expediente
Para depositar seus dízimos  e ofertas diretamen-
te em conta 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

(*) Lucas 24.13-20
Hino 52 Glória e Coroação
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Lucas 24.21-27
(*) Oração Silenciosa
Hino 225 Dedicação Pessoal
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Lucas 24.28-35
Dízimos e Ofertas

Hino 79 Glória ao Salvador
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino 144 Segurança e Alegria
Gratidão Pelas Famílias
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus vos guarde

Poslúdio
Pastorais

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

liturgia culto noite
ADORAÇÃO

Ajuntamento
Saudação 

(*) Salmo 145.1-13
Reina em Mim
Somos Convidados
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) 1 Pedro 2.18-25
(*) Oração Silenciosa
Isaías 53
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 1 Timóteo 6.6-10
Dízimos e Ofertas

Eu sou grato
(*) Oração
Batismo Infantil
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Coração Igual ao Teu
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO 
Pra sempre
Gratidão Pelas Famílias
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Deus vos guarde

Pastorais


