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Timóteo foi um jovem pastor, chamado por Paulo de "filho na fé", e que o 
acompanhou em vários momentos de sua vida. Ele foi encorajado por Paulo a 
combater o bom combate, a ter uma vida constante de oração, bem como a 
reavivar do dom que havia recebido, se fortalecer na graça, ser padrão dos fiéis, 
etc. Com toda certeza, instruções que contribuíram para o seu desenvolvimento 
ministerial e maturidade espiritual. Mas antes de Paulo, Timóteo teve outras 
influências importantes!

O testemunho dado por Timóteo era de uma fé "sem fingimento", que foi 
passada de geração em geração através de sua avó Loide e posteriormente 
por sua mãe Eunice, que era judia. Provavelmente elas se converteram ao 
cristianismo como resultado da visita de Paulo a Listra, em sua primeira viagem 
missionária. Pouco se sabe sobre seu pai, além do fato de ser grego.

Duas mulheres que exerceram grande influência sobre a vida dele e que 
o instruíram desde pequeno nas Escrituras Sagradas: "Tu porém, permanece 
naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste 
e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio 
para a salvação pela fé em Cristo Jesus" (2Tm 3.14-15).  Com seu exemplo e força 
de vontade, foram usadas por Deus para abençoá-lo e capacitá-lo para a missão 
do pastoreio.

Que você mãe, continue sendo exemplo de fé, referência de mulher virtuosa 
e instrumento do Senhor para abençoar seu lar e seus filhos, transmitindo e 
vivendo os ensinos preciosos contidos na Palavra de Deus! Com certeza, há 
muitos "Timóteos" entre nós, frutos de tanto amor e dedicação. Que Deus 
continue derramando graça sobre sua vida!

Feliz Dia das Mães!
 Rev. Flávio

De geração em geração
"Dou graças ao meu Deus... pela recorDação que guarDo De tua fé sem 

fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, loiDe, e em 
tua mãe eunice, e estou certo De que também, em ti". 2tm 1.3-5



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 Márcio (m); 
Marçal (n)

Moisés (m); 
Edison Souza (n)

Som Felipe Elias (m);  
Rafael Campos (n)

Felipe Elias (m);  
Vinícius (n)

Diaconia
Átrio

Valter, Alcides, 
Vandré, Suelene

Glauco, 
Armando, Lúcia

Diaconia
Pátio

Marcelo, 
Maurício, 
Ronivon

Davi, Danilo

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

Emíly, Thiago 
(m); Neuza S., 
Magiane (n)

Projeção Henriete (m);  
Guilherme (n)

Raquel (m); 
Laís (n)

Pianistas Rafael Campos, 
Alison Fernandes Clara Klein

Ceia

Castelnovo, 
Daniel, Edson, 
Ed.Viana,
Eladio, 
Ferdinando, 
Moisés, Paulo

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

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 

SAF
A Saf  realizará no dia 20/05, às 14h30, no 
Salão Social da Ipcamp, um chá para as 
mães. Todas as mães estão convidadas.



vida comunitária

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 6 46% 4

 3-4 anos Samuel  14 6 43% 2
 5-6 anos Moisés  8 3 38% 3
 7-8 anos Pedro  13 5 38% 4
 9-10 anos Daniel  7 1 14% 1

INTERMEDIÁRIOS 11-12 anos Sansão  6 3 50% -
  Sansão 2 7 5 71% -

ADOLESCENTES Sala 22 Quem sou eu? 19 12 63% 2
JOVENS Sala 11 Atos dos Apóstolos 34 16 47% 3

ADULTOS Sala 5 Vida Nova 15 7 47% -
 Sala 4 Apocalipse 41 28 68% -
 Mini Auditório Cartas Paulinas 52 31 60% 4
 Sala 3 Casais 42 10 24% -
  Oficiais 7 7 100% -
  TOTAL GERAL 278 140 50% 23

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
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.

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.

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
O Grupo de Oração Caminhando convida 
a igreja para participar do Dia Mundial de 
Oração. Será na Igreja Metodista Central, 
dia 16/05, às 14h30. Participe! Convide! Ore!

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 
Teremos um super acampamento para 
nossos adolescentes e jovens, durante 
os 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.

CONHEÇA A NOSSA IGREJA
Nossas convicções de fé são expressas pelo 
Breve Catecismo. Assim cremos: Pergunta 
17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o 
gênero humano? A queda reduziu o gênero 
humano a um estado de pecado e miséria. 
Rm 5.12. Pergunta 18. Em que consiste o 
estado de pecado em que o homem caiu? 
O estado de pecado em que o homem caiu 
consiste na culpa do primeiro pecado de 
Adão, na falta de retidão original e na 
corrupção de toda a sua natureza, o que 
ordinariamente se chama Pecado Original, 
juntamente com todas as transgressões 
atuais que procedem dele. Rm 5.18-19; Ef 
2.1-3; Rm 8.7-8; Sl 51.5.



INDICAÇÃO DE CANDIDATOS 
Qualquer membro em plena comunhão com a Igreja pode indicar nomes para a 
Assembleia visando a eleição de oficiais, sendo de até 03 nomes para eleição ou 
reeleição de presbíteros e até 12 nomes para eleição ou reeleição de diáconos. Antes, 
porém, observe alguns preceitos: a) Bíblicos: 1 Timóteo 3.1-13, Tito 1.5-9 – Presbítero 
deve ser: irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo 
de contendas, não avarento, governa bem a própria casa, cria os filhos sob disciplina 
(pois se não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?), não 
seja novo na fé, tenha bom testemunho dos de fora, não arrogante, não irascível, 
amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra 
fiel. Diácono deve ser: respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, 
não cobiçoso de sórdida ganância, marido de uma só mulher e governe bem seus 
filhos e a própria casa. b) Constitucionais: CI/IPB art. 55 – “O presbítero e o diácono 
devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na 
moral, são na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na 
vida”. Considere a atuação, envolvimento, se participa do sustento da Igreja com seu 
dízimo. Antes de apresentar suas indicações, ore a Deus pedindo discernimento. Não 
há obrigatoriedade na indicação, mas caso queira fazer, baseie nos preceitos acima. 
Indicações até dia 11/06.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para a Assembleia Geral da Igreja, indico os seguintes irmãos para concorrerem ao cargo de 

PRESBÍTEROS   
(1) ______________________________    (2) ______________________________ 
(3) ______________________________ 
DIÁCONOS   
(1) ______________________________ (7) _______________________________
(2) ______________________________ (8) _______________________________
(3) ______________________________ (9) _______________________________
(4) ______________________________ (10) ______________________________
(5) ______________________________ (11) ______________________________
(6) ______________________________ (12) ______________________________

______________________________________________
 Nome e assinatura do membro da Ipcamp

aniversariantes
14

Andrea R. Reis Costa             98824-0164
Alison de Carvalho Fernandes       98715-0887

15 
Benedito Célio B. de Souza             99247-6071
Elisa d’Affonseca Ribeiro                3289-9508
Laís Guimarães Meirelles            99436-8860
Mirella de Abreu Stein Inada          98156-2256
Maurício Augusto S. de Barros        3258-1858

17 
Larissa Vida da Silva Kleine             99222-4980

18 
Francisco Carlos Topa                3386-2374
Leila Maria R. Viana Marçal              3832-0938
Mateus Tavares Felício                  2117-7287

20
Catharina R. Oliveira Faria              99353-5830



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.

“PROFANAÇÃO DO NOME DE DEUS”– Êxodo 20.7
Deus se apresenta como o libertador do seu povo. Ele dá a graça antes de pedir a justiça 

e o culto. Hoje estudamos o 3º mandamento: “não tomarás o nome do Senhor teu Deus em 
vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão”. Usar em vão 
é profanar o nome de Deus. Quando acontece tal profanação?

Quando há descuido na reverência ao nome de Deus
Antigamente as crianças recebiam, em seu nascimento, um nome com significado 

específico. O nome era uma descrição ou revelação da pessoa. Assim era com Deus. Seu 
nome identificava a Sua natureza. Amar o nome de Deus, louvar o nome, santificar o nome, 
profanar o nome era a mesma coisa que dizer amar a Deus, louvar, santificar ou profanar o 
próprio Deus. A Bíblia revela a natureza de Deus pelos nomes com os quais Ele se apresenta: 
Deus todo-poderoso (Gn 17.1), Senhor dos Exércitos (Sl 84.1), o Senhor proverá (Gn 22.14), o 
Senhor que te sara (Êx 15.26), o Senhor é paz (Jz 6.24).

O nome de Deus é excelente, grande, honrado, eminente, tremendo, santo, glorioso, 
temível (Zc 14.9, Jr 44.26, Dt 28.58, Sl 148.13, Lv 20.3, Ne 9.5, Dt 28.10). Qual a reverência que 
em nossos dias ouvimos nas conversas informais, em brincadeiras?

Quando a vida religiosa não testemunha a Deus
Falar a respeito de Deus e não viver segundo a Sua vontade é profanar ao Senhor. “Uma fé 

vazia e sem significado é pior que uma total falta de fé”. Isso significa vida sem temor a Deus, 
vida contrária à fé que proclama. Deus quer ver o Seu nome santificado em nós. (Ez 36.22-23).

Deus quer nos purificar. Somente vidas limpas haverão de santificar o Seu nome. Quando 
vivemos em desarmonia, intrigas, paixões, injustiça, estamos profanando o nome de Deus.

Quando se afasta da comunhão com Deus
Nós queremos estar junto às pessoas que são importantes para nós: familiares, amigos, 

irmãos na fé, etc. Se acreditamos na capacidade profissional de um médico, de um advogado, 
por exemplo, nós vamos procurá-los. Então, como explicar a atitude de alguém que fala em 
Deus mas não tem comunhão com Ele? Nossa vida deve refletir essa comunhão com o Pai 
Celeste (Fp  4.8). Pensar sempre em Deus é um caminho seguro para ajustar a vida à fé, 
glorificando ao Senhor Deus.     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 bus-

cam.” Hb 11.6
1. IGREJA – Vivemos dias tensos na política e na justiça. Intensifique as orações;
2.DEPARTAMENTOS – Ministério de Casais – Conselheiro Presb. Moisés Danziger – Equipe: 

Bruna Danziger; Sônia Faria e Presb. Daniel Faria; Solange Campos e Presb. Eladio Campos; 
Simone Gozzi e Sem. Maurício Gozzi;

3. OFICIAIS – Presb. Eduardo Leopoldo F. Oliveira, Diác. Marcelo Tognolo e respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS –  Maria R. Gomes (APMT, Indígenas) e Rev. Ricardo Peixoto (JMN, Jupi-PE);
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Dia do Jovem Presbiteriano, 21/05;
6. AUTORIDADES – Prefeito da Cidade de Campinas – Sr. Jonas Donizette.
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



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

(*) Salmo 89.1-5
Hino 32 O Deus Fiel
(*) Oração
Hino Coral Os Céus Ensinam a Terra

CONTRIÇÃO 
(*) Mateus 11.28-30
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Por Amor
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Romanos 5.1-11

Dízimos e Ofertas
Hino 43 O Amor de Deus
(*) Oração
Gratidão pelas Mães
Hino Coral Por minha boa mãe

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino 250 A Voz de Jesus
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Vem, Derrama Paz

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair 
nestes momentos.  

Estamos em oração ou 
leitura da Palavra.

CONSELHO 
Da última reunião, algumas de suas deliberações: 1. Registrou o andamento da Assembleia 
Ordinária de 09/04; 2. Tomou conhecimento do movimento da Tesouraria; 3. Recebeu 
no Rol de membros comungantes por Carta de Transferência MAICON BRAUN BERBERT 
(vindo da IP Kairós de Rio Claro) e por Restauração a Pedido CAROLINA COLETTI 
CASTELNOVO. Ao Rol de membros não comungantes, por Batismo Infantil, HELENA 
FARIA KAMIL FLORINDO, filha de Natália e Sem. Amado José Florindo Jr., batizada em 
23/04; 4. Convocou a Assembleia Geral Extraordinária para Eleição de Oficiais em 06/
Agosto, dado ao vencimento dos mandatos dos Presbs. Marçal dos Santos, Renato de 
Arruda e Edison de Souza, e dos Diács. Antônio Clemente, Davi Oliveira, Edir Dias, Mauro 
Carvalho, Mauro Dias, Rafael Vieira, Valter Lopes, Vandré Venitelli e Vinícius Venitelli, e 
ainda a transferência do Diác. Alcides Costa, exclusão do Diác. Nilton Claro e a eleição 
de mais 01 diácono para completar o quadro de diáconos. No primeiro momento, são 
abertas (aos membros da Igreja que desejarem fazer) as indicações de até 03 nomes 
para eleição ou reeleição de presbíteros e até 12 nomes para eleição ou reeleição de 
diáconos até 11/06 – os indicados devem atender os princípios bíblicos, as determinações 
constitucionais e as orientações locais quanto ao oficialato. Nesta mesma Assembleia 
faremos a transferência do imóvel da Cong. Presbiterial V. Marieta para a IP Shalom que 
assumiu aquele trabalho. 5. Aprovou as alterações propostas para o Estatuto da Junta 
Diaconal e nomes para auxiliares da JD; 6. Autorizou a atualização do aplicativo e site 
da Igreja, que deverão entrar em funcionamento em até 60 dias; 7. Incluiu na equipe 
de acampamento o casal Joelma e Renato Lopes; 8. Agendou a participação na EBD 
em aula conjunta da Missionária Eleni Vassão em 25/06; 9. Recebeu as informações dos 
Conselheiros em suas respectivas áreas e organizou o pastoreio dos Presbíteros.


