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Já perdi a conta de quantos dias risquei do meu calendário deste 
ano que se iniciou há poucos meses. Dizer "parece que foi ontem" é, no 
mínimo, "chover no molhado". Por esta razão, enquanto o tempo passa, 
na velocidade que for, é sempre oportuno refletir sobre isso.

Relembrar o passado é muito mais do que recordar. É oportunidade 
de agradecer pelas bênçãos alcançadas e pelas lições aprendidas. Gosto 
da frase "perca tudo, mas não perca a lição". Sempre há algo a ser 
aprendido com as experiências vividas.

O presente é o hoje e muitas vezes vem embrulhado repleto de 
surpresas! Este é o tempo concedido a nós diariamente. Tempo que 
deve ser bem aproveitado e consequentemente não desperdiçado. 
Afinal, cada minuto que passa, nunca mais voltará e por isso se chama 
"presente"! Administrá-lo bem é sinal de grande sabedoria!

Sobre os amanhãs e o que ainda virá... vamos deixá-los com Deus! 
Confiando na Sua providência, cuidado e direção. Afinal, todos os 
amanhãs têm que passar por Ele antes de chegarem até nós!

Lembre-se sempre "tudo passa rapidamente e nós voamos" (Sl 90.10). 
Torne seus dias especiais e cheios de significado!

Que Deus nos "ensine a contar nossos dias, para alcançarmos coração 
sábio". Que haja mais confiança e menos ansiedade; mais gratidão e 
menos murmuração; mais abraços e menos solidão. Vamos usar o nosso 
tempo tão precioso para glorificar a Deus e abençoar a vida daqueles que 
passarem por nosso caminho.

 Rev. Flávio

Sobre o tempo que paSSa
"enSina-noS a contar noSSoS diaS, para que alcancemoS coração Sábio..." 

Sl 90.12



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 Marçal (m); 
Eli (n)

Márcio (m); 
Helder (n)

Som Felipe Elias (m);  
Matheus (n)

Felipe Elias (m);  
Rafael Campos (n)

Diaconia
Átrio

Vinícius, Edir, 
Luiz Paulo

Valter, Alcides, 
Vandré, Suelene

Diaconia
Pátio

Rafael Mec, 
Mauro Carvalho

Marcelo, 
Maurício, 
Ronivon

Recepção
Irene, Renato 
(m); Marizete, 
Ana Duarte (n)

Leda (m); 
Ilce, Maria do 
Socorro  (n)

Projeção Natan (m);  
Natan (n)

Henriete (m);  
Guilherme (n)

Pianistas Clara Klein
Rafael 
Campos, Alison 
Fernandes

Ceia

Paulo, 
Ed.Oliveira, Eli, 
Hamilton
Caltelnovo, 
Marçal, Márcio, 
Renato

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

ESCOLA DOMINICAL ESPECIAL 
No domingo que vem (14) haverá 
comemoração do Dia das Mães. Venha 
com seus filhos; traga sua mãe. Vamos 
juntos dar graças a Deus por este 
motivo. Não haverá aulas nas salas em 
razão desta celebração.

09-13/FEVEREIRO/2018! 
Seu compromisso no feriado do 
carnaval já está marcado. E começamos 
no reencontro no próximo dia 13/05, às 
19h30. Relembrar o que tivemos neste 
ano e iniciar a participação no próximo é 
o que teremos neste dia. Será uma noite 
de sopas e caldos, com a contribuição 
de R$ 10,00 para isso. Então venha 
participar!



vida comunitária
ORE PELO MUNDO 

Conheça a carta de Ramez Atallah, 
Diretor Geral da Sociedade Bíblica do 
Egito: Não é apenas uma lenda! Caros 
amigos, agradecemos a todos que 
expressaram preocupação e orações, 
seguindo os bombardeios trágicos nas 
igrejas de Tanta e de Alexandria. Domingo 
de Ramos é um dos dias mais festivos 
no calendário da nossa igreja. Cristãos 
egípcios carregam ramos de palmeiras 
com trançados artísticos. Eles cantam: 
Hosana ao Rei dos Reis! É um dia de 
celebração cheio de alegria. Aí a primeira 
bomba explodiu. Imediatamente muitos 
cantores que participavam na liturgia 
mudaram suas vestes terrenas agora 
cheias de sangue por vestes de mártires, 
lavadas no sangue do cordeiro. (Ap 7.11). 
Poucas horas depois uma segunda bomba 
explodiu em Alexandria, onde um homem 
bomba suicida detonou seu explosivo 
do lado de fora da igreja São Marcos. Ao 
todo morreram 46 pessoas, deixando a 
celebração pela fé para celebrar por vista, 
encontrando seu Salvador face a face. 
Muitos outros ficaram feridos. Os funerais 
eram uma mistura de lamentações e 
alegria, como um bispo explicou: “É 
verdade, nós amamos o martírio. Mas 
também amamos a vida. Não odiamos 
a vida terrena. Deus nos criou na terra 
para viver, não para morrer. O fato que 
aceitamos a morte não significa que nosso 
sangue é barato, e não significa que não 
nos importamos. Não cometemos suicídio. 
Mas damos testemunho de Jesus, quer 
por meio de nossas vidas ou pela nossa 
transição para o céu. Se vivemos, vivemos 
para o Senhor, e se morremos, morremos 
para o Senhor”. A mídia está perplexa. 
Em muitas ocasiões, muçulmanos que 
ficaram irados com esse ódio cego e 
mau, expresso nessa atrocidade, ficam 
frustrados com os cristãos e sua conversa 
sobre amor e perdão. Assim como em 
ataques anteriores, o sentido de vingança 
é mínimo, enquanto famílias aceitam o 
martírio como um dom de Deus. Por favor, 

orem pela igreja dos Mártires enquanto 
ela procura aplicar fielmente os ensinos 
e o exemplo de Jesus para perdoar e 
continuar firmes. Orem por paciência 
em meio ao sofrimento e luto. Orem por 
vitória sobre a amargura e a ira. Orem pela 
nossa igreja e pelos líderes do governo.

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 
Dias 07-10/09, no Ecologic Park (www.
acampark.com.br). O investimento é 
de R$ 395,00 por pessoa (5 parcelas 
de R$ 79,00). Garanta já sua vaga, pois 
o convite será extensivo para outras 
Igrejas e as vagas são limitadas. Procurar 
por Márcia Venitelli, Sem. Ítalo, André 
Iamarino ou Rev. Flávio.

EVANGELISMO PELA UCP NO CENTRO
Próximo sábado, 13/05 às 10h, teremos 
uma distribuição de folhetos ao redor 
da Igreja, com a participação das nossas 
crianças. Toda ajuda é bem vinda: 
adolescentes, jovens e adultos estão 
convidados a ajudar também.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:

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

Quinta, 11: Sala de Costura (14h); Coral (20h);
Sábado, 13: Comitê EBD; Encontro do 

Acampamento (19h30);
Domingo, 14: Dia das Mães (EBD Conjunta).
Terça, 16 – Sala de Artes (14h); Ensaio Louvor 

(20h);
Quinta, 18: Sala de Costura (14h); Coral 

(20h);
Sábado, 20: Sábado Legal (12h); Chá da SAF 

(14h); UPA Games (17h); UMP (19h30);
Domingo, 21: Dia do Jovem Presbiteriano;
Terça, 23: Sala de Artes (14h); Ensaio Louvor 

(20h);
Quinta, 25: Sala de Costura (14h); Coral 

(20h);
Sábado, 27: Dia da família presbiteriana 

(Guará);
Domingo, 28: Almoço na Igreja; Culto da 

Família;
Terça, 30: Sala de Artes (14h); Ensaio Louvor 

(20h);
Quarta, 31: Todos os GFs na Igreja.



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.

“DEUS INCOMPARÁVEL”– Êxodo 20.4-6, Deuteronômio 5.8
Por que o ser humano faz imagens? Por que essa tendência de se fazer projeções da 

divindade? Isso acontece porque o homem procura imagens visíveis que parecem a ele 
trazer maior segurança. Além disso é mais fácil, psicologicamente, dominar o visível do 
que o invisível; uma imagem visível pode ser alterada, manipulada e até abandonada.

O segundo mandamento trata da nossa visão de Deus. De antemão a Bíblia recusa, 
claramente, tentar materializar ou criar uma forma de Deus. (Êx 34.17, Lv 26.1, Dt 4.15-18. 
É proibido reverenciar as estrelas, a lua, o sol (Dt 4.19). Na cultura indígena encontramos 
todo tipo de adoração aos astros, às estrelas, aos raios e trovões; na cultura da Babilônia 
se desenvolveu a astrologia, pela qual os astros podiam dirigir a própria natureza. O 
ensino bíblico é absolutamente contrário ao culto do que foi criado e não ao Criador (Is 
44.24-25; 47.12-15; Dn 2.27; Jr 10.1-5).

A desobediência ao mandamento trazia a condenação (Ez 14.1-8), inclusive aos ídolos 
dentro do coração, os quais desviam o homem da face de Deus.

O Novo Testamento exorta os homens a deixarem os ídolos, a voltarem ao Deus vivo 
e esperarem n’Ele (1Ts 1.9-10); a converterem-se, a destruírem seus livros sobre magia, 
a combaterem as imagens (At 19.19), a buscarem o Senhor em primeiro lugar (1Jo 5.21). 
Não precisamos de imagens ou projeções de Deus, nem dos “chamados” santos. Jesus 
Cristo é o mediador único e suficiente. Tudo o que o Espírito Santo revela sobre Deus é 
mais do que suficiente para conhecê-lo. 

A justificativa de que não estão adorando à imagem mas apenas venerando-a, não se 
aceita como correta, pois as pessoas fazem suas preces diante dela. A proibição trata de 
imagens de escultura, de coisa semelhante (figuras ou fotografias) do que possa existir 
nos céus, embaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra.

Deus não aceita compartilhar Sua glória com qualquer imagem. A punição divina sobre 
a iniquidade dos idolatras alcança até a 3ª e 4º geração; porém os que obedecem à Sua 
vontade serão abençoados até mil gerações.

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

aniversariantes
07 

Arlete Macedo Dias                 3342-3943
Celso Iamarino                3849-4240
Eliane Nascimento lamarino             3199-0555
Lucas Grecco Hoffmann                3307-1772
Ellen Zancan Lopes             98223-3435

09 
José Fernando Moraes Miguel       99173-1827
Daniel Panin de Oliveira               3272-3549

10 
Clóvis Pansani                   3251-1104
Priscila de Freitas J. Tonicioli          98817-6367
Suelene e Maurício Silveira, 
31 anos de casamento                          3268-3552

11 
Camila de Abreu Madernas                 3241-6134
Rebeca Lopes de Souza               3388-0895  
Simone Aparecida Sabater              99315-9634

12 
Sônia Ribeiro Faria               99724-6297
Irany e Valdecir de Abreu, 
44 anos de casamento                        3278-4031
Estan Santana Teixeira             99506-4291

13 
Davi Nascimento lamarino                 3199-0555
Lais e Regis Meirelles, 
28 anos de  casamento             99436-8860



“...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 – Que nossas famílias sejam fortes e vivam sob a Graça de Deus!
2.DEPARTAMENTOS – Escola Dominical-Coordenação Geral: Presbs.: Eládio Campos e 

Waldemar de Lucca Jr.; Superintendente: João Batista Castelnovo;
3. OFICIAIS – Presb. Eli Hoffmann Madureira, Diác. Ronivon Novaes de Oliveira e 

respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Márcio Alexandre Magalhães Leme (APMT, Indígenas) e 

Rev. Cosme José de Sá (JMN, Vicência-PE);
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Encontro do Acampamento em 13/05;
6. AUTORIDADES – Banco Central do Brasil – Sr.  Ilan Goldfajn.
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; Irma Luzia de Queiroz de Paula (mãe da Leda Queiroz de Paula).

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 9 69% 2

 3-4 anos Samuel  14 5 36% 2
 5-6 anos Moisés  8 5 63% -
 7-8 anos Pedro  13 8 62% 1
 9-10 anos Daniel  7 6 86% -

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

ADOLESCENTES Sala 22 Quem sou eu? 19 12 63% -
JOVENS Sala 11 Atos dos Apóstolos 34 12 35% 8

ADULTOS Sala 5 Vida Nova 15 13 87% -
 Sala 4 Apocalipse 41 27 66% 1
 Mini Auditório Cartas Paulinas 52 26 50% 4
 Sala 3 Casais 37 21 57% -
  Oficiais 7 6 86% -

  TOTAL GERAL 275 161 59% 19

PROJETO PÉ NA ESTRADA 2017 
Acontecerá durante os dias  19-22/07. 
Nosso campo missionário será a Cong. 
Presbiterial Nova Aliança (Bairro 
Pe. Anchieta, Campinas). Vamos 
compartilhar a mensagem de salvação 
e ajudar o trabalho dali, que agora é 
dirigido pelo Sem. Maurício Gozzi. Ore, 
se envolva e participe. Interessados 
devem procurar o Rev. Flávio.

ALMOÇO IPCAMP
Será dia 28/05. Cardápio: Escondidinho de 
carne seca e de carne moida, arroz branco, 
baião de dois, saladas, bebidas, sobremesa 
e um bom café. Valores: até 05 anos = grátis; 
06 a 10 anos = R$ 11,00; a partir de 10 anos = 
R$ 22,00. Faça seu pagamento antecipado, 
aceitamos em dinheiro, cheque, cartão 
débito ou crédito. Inscrições: até 23/05. 
Facebook, Arlete Dias - WhastApp - 9.8220-
3260 ou e-mail: amdias@mpc.com.br 



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

(*) Josué 24.14,15
Hino 11 Trindade Santíssima
(*) Oração
Hino Coral Quão lindo é o Teu Templo

CONTRIÇÃO 
(*) Gálatas 5.16-26
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Ele é o Senhor 
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 90
Dízimos e Ofertas
Hino 18 Deus dos Antigos
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
Hino Coral Só em Jesus 
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino 104 Linda Melodia
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Que a luz de Cristo brilhe

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair 
nestes momentos.  

Estamos em oração ou 
leitura da Palavra.

liturgia culto noite
ADORAÇÃO

Teu povo
Saudação 

(*) Jó 42.1-6
Eu vejo a glória
Cantarei Teu amor
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Salmo 37.1-11; 23-31; 39-40
(*) Oração Silenciosa
Descansarei
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Romanos 8.12-17
Dízimos e Ofertas
Bendirei Teu nome
(*) Oração
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Ele Viu
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
(*) Instituição da Ceia
Distribuição dos Elementos
Seguir com fé
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Que a luz de Cristo brilhe

Pastorais

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas pelo Breve Catecismo. Assim cremos: Pergunta 15. Qual foi 
o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? O pecado pelo 
qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem do fruto proibido. 
Gn 3.12-13; Os 6.7. Pergunta 16. Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? 
Visto que o pacto foi feito com Adão não só para ele, mas também para sua posteridade, todo 
gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira 
transgressão. Gn 1.28; At 17.26; 1Co 15.21-22; Rm 5.12-14.


