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Timóteo enfrentou algumas dificuldades no exercício do ministério pastoral 
por ser mais jovem. A exortação do apóstolo Paulo era para que ele se tornasse 
um exemplo entre os fiéis, sendo profundo conhecedor da Palavra, praticando 
seus ensinamentos em atos de amor, vida de fé e pureza. Agindo assim, apesar 
de sua juventude, conquistaria o respeito e a admiração das pessoas ao seu 
redor.

Os mesmos princípios continuam valendo para os nossos dias. Em meio a uma 
sociedade imediatista, pragmática e que vive em busca de prazeres, os jovens 
cristãos precisam, mais do que nunca, evidenciar crescimento e maturidade 
espiritual através do conhecimento da Palavra e, consequentemente, sua 
prática numa vida verdadeiramente piedosa. Desta forma estarão muito bem 
preparados para os constantes desafios.

Em meio a tantas escolhas que definirão o futuro e o caminho a ser trilhado 
(estudos, emprego, namoro e casamento, dentre outras), a decisão mais 
importante que um jovem pode tomar é manter-se fiel ao Senhor, aprofundando-
se cada vez mais em conhecer e viver seus mandamentos. Nesse contexto, vale 
a lembrança do que nos ensinou Jesus: "Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas" (Mt 6.33).

O 3º domingo de maio é reservado em nosso calendário para nos lembrarmos 
do JOVEM PRESBITERIANO e na importância desta força em nosso meio!

Deixo aqui o desafio à nossa juventude para que, inspirados nos conselhos 
de Paulo a Timóteo, sejam exemplos "na palavra, no procedimento, no amor, 
na fé e na pureza", dentro e fora da Igreja. Que a juventude cristã seja cada vez 
mais conhecida por sua fidelidade e compromisso com o Senhor e que seja esta 
a marca de nossa mocidade, para honra e glória do nosso Deus, expansão de 
Seu Reino e edificação da Igreja! Avante UMP!

Pr. Flávio Viola

Jovem presbiteriano
"ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fi-

éis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza". (1tm 4.12)



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 Moisés (m); 
Edison (n)

Paulo (m); 
Ed.Oliveira (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
Emíly, Thiago 
(m); Neuza Stein, 
Magiane  (n)

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

Projeção Raquel (m); 
Laís (n)

Kaléo (m); 
João (n)

Pianistas Clara Klein
Martha 
Hoffmann e 
Edison Souza

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 – PLENÁRIA
Sábado, dia 27/05, às 14h30, será a 
Reunião Plenária. Todas as sócias estão 
convocadas.



vida comunitária
ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 

Teremos um superacampamento 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.

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.

CINEMA SOLIDÁRIO 
A Junta Diaconal, UPA e Mocidade 
estão promovendo um momento 
de confraternização com propósito 
social. Dia 03 de julho, 19h, no Salão 
Social haverá a exibição de um filme. O 
ingresso de entrada para os adultos: 1Kg 
de alimento. Para crianças, adolescentes 
e jovens: itens de higiene pessoal 
(sabonete, escova ou creme dental). Os 
itens recebidos serão doados pela JD a 
uma instituição ainda a ser definida.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
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.

“...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 o povo de Deus não seja confundido, em suas ações, com aqueles que 

estão nas trevas;
2.DEPARTAMENTOS – Ministério de Acampamento – Coordenadores: Yrani Iamarino e 

Presb. Marçal dos Santos - Equipe: Susana e Presb. Eli Madureira, Margareth e Presb. 
José Postal, Raquel e Diác. Glauco Leal, Marineide e Rev. Carlos Eduardo;

3. OFICIAIS – Presb. Waldemar de Lucca Jr., Diác. Antônio Clemente da Silva e 
respectivas famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Norval Oliveira da Silva (APMT, Indígenas) e Magali Fonsêca 
de Holanda (JMN, Lagoa de Ouro-PE);

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Culto da Família, 28/05;
6. AUTORIDADES – Vice-Prefeito da Cidade de Campinas – Sr. Henrique Magalhães 

Teixeira.
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; Else Camargo Freitas; Dulce Camargo Freitas;  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); Gustavo Cunha (amigo da Letícia Braga de 
Oliveira).

agenda de oração



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

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 

Nossas convicções de fé são expressas pelo Breve Catecismo. Assim cremos: Pergunta 
19. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Todo o gênero humano pela sua 
queda perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito 
a todas as misérias nesta vida, à morte e às penas do Inferno para sempre. Gn 3.8, 24; Ef 
2.3; Rm 6.23; Mt 25.41-46. Pergunta 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no 
estado de pecado e miséria? Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade desde toda a 
eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, 
para os livrar do estado de pecado e miséria, e trazer a um estado de salvação por meio de 
um Redentor. Ef 1.4; Tt 1.2; 3.4-7; Jo 17.6.



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.

“DIA DO SENHOR: SÁBADO OU DOMINGO?”– Êxodo 20.8-11
1) Qual a origem do Dia do Senhor?
O quarto mandamento trata da santificação do Dia do Senhor. Nele o povo de Deus 

se reúne para adorar ao Senhor Deus e Culto Público, ou outras atividades espirituais. A 
separação desse dia não foi feita pela Igreja, mas nasceu no coração de Deus. Não obedecer 
esse mandamento equivale a não obedecer a qualquer outro dos mandamentos.

A palavra “sábado” significa, literalmente, descansar, respirar, parar. Esse dia serve como 
um memorial ao fato que Deus cessou de trabalhar (Gn 2.2-3). Leiamos alguns textos que 
nos exortam sobre o dever de guardar o Dia do Senhor: Is 58.13-14, Jr 17.21, Ez 20.13,21, Os 
2.11, Ne 10.31.

2) Por que os cristãos passaram a guardar o domingo?
Alguns eventos fundamentais para o cristianismo aconteceram no primeiro dia da semana: 

a ressurreição de cristo, o aparecimento de Cristo aos discípulos, a festa do Pentecoste, a 
tradição de se reunirem nesse dia para o partir do pão (At 20.7, 1Co 10.1-2), dia em que João 
recebeu a revelação do Apocalipse (1.10). Antes desses fatos o domingo era dia comum; após 
tais eventos o domingo passou a ter significado especial.

3) Qual a importância que damos ao domingo?
Esse é um dia que deve ser santificado em nossos corações, de forma bem distinta em 

relação aos demais seis dias da semana. Em todo o tempo devemos cultivar nossa vida 
espiritual, mas no domingo temos a oportunidade de estar com o povo de Deus para adorá-
lo e servi-lo. Atividades profissionais ou de lazer que são próprias para todos os dias, não 
podem substituir nossas oportunidades de estudo da Palavra de Deus, de oração, e até 
mesmo de descanso físico. Alguém escreveu: “dai ao mundo a metade do domingo e, 
em breve, vereis que o cristianismo não exercerá nenhuma influência séria sobre a outra 
metade”. Como temos guardado o domingo?

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

aniversariantes
21 

Ana Carolina R. Braga               3241-1030 
Aracy Martinez de Moraes   
Rodrigo Ribeiro Faria      (11) 99386-8217 

22 
Gabriela Ramos Victório Silva  
Samuel Teixeira Braga              3279-9420
Letícia de Paulo e Rocha                99139-9835

23 
José Luiz Mouro                 3295-0265

24
Dinorah e Volnei Bueno, 
42 anos de casamento                    3227-1677 
Alexandre Henrique Vilela              3342-3727

25 
Victor Hugo Casaroto            99247-0480
Elide Trancoso de Oliveira             99213-1883

26 
Eunice de Carvalho Borges               3241-8702
André Gustavo Mendes             97172-0080



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

Hino Coral Dai ao Senhor Louvor
(*) Salmo 138
Hino 6 Doxologia
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) 2 Coríntios 5.14-17
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Ao Meu Redor
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Gálatas 3.23-29
Dízimos e Ofertas
Hino 101 A Voz da Salvação 

(*) Oração
Gratidão pelos Jovens
Hino Coral Crê no Senhor

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Hino De Joelhos Partamos nosso Pão
(*) Instituição da Ceia
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus Vos Guarde

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair 
nestes momentos.  

Estamos em oração ou 
leitura da Palavra.

DIA DO JOVEM PRESBITERIANO 

Nossa história presbiteriana narra alguns fatos interessantes: 1936: jovens das centenas 
de igrejas no Brasil se organizavam sob vários nomes (Sociedade de Jovens, Juvenis 
por Cristo, Sociedade Esforço Cristão, etc.). O Supremo Concilio então propõe que 
todas fossem tornadas em União da Mocidade Presbiteriana (UMP); 1938: o Supremo 
Concilio, cria a Secretaria Geral da Mocidade; 1946: 1º Congresso Nacional da Mocidade 
Presbiteriana, organizada a Confederação da Mocidade Presbiteriana (CMP), hoje com o 
nome de Confederação Nacional da Mocidade (CNM); 1960: quando vivia seus melhores 
dias (CNM tinha sede na IP Lapa, na cidade de São Paulo), os jovens foram surpreendidos 
com uma decisão do Supremo Concilio extinguindo a Confederação, por problemas de 
ordem política na IPB; 1986: reorganizada a Confederação Nacional da Mocidade. Essa é 
uma história de engajamento e participação. Precisamos ter de volta os jovens engajados 
e lutando por ideais. A alienação à TV e videogames fará perder uma importante fase da 
vida. Que Deus abençoe nossos jovens para que sejam referências no meio em que estão, 
luz diante das trevas e sal que dá gosto a uma sociedade “desgostosa” e desgastada.


