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Hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém 
temperamentos pequenos e pontos de vistas mais estreitos; gastamos mais, 
porém desfrutamos menos. Temos casa maiores, porém famílias menores; 
temos mais compromissos, porém menos tempo; temos mais conhecimento, 
porém menos discernimento; temos mais remédios, porém menos saúde. 
Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores humanos. 
Falamos muito, amamos pouco, odiamos demais. Chegamos à lua, porém 
temos problemas para atravessar a rua e conhecer nosso vizinho; conquistamos 
o espaço exterior, porém não o interior. Temos dinheiro, porém menos moral; 
é tempo de mais liberdade, porém de menos alegrias. Tempo de mais comida, 
porém de menos vitamina; dias em que chegam dois salários em casa, porém 
aumentam os divórcios; dias de casas mais lindas, porém de lares desfeitos.

Por tudo isso proponho que, de hoje e para sempre, você não deixe nada 
“para uma ocasião especial”, porque cada dia que você viver será uma ocasião 
especial. Procure “Deus”, conheça-O. Leia mais; sente na varanda e admire 
a paisagem sem se importar com as tempestades. Passe mais tempo com a 
família e com seus amigos; coma sua comida preferida; visite os lugares que 
ama. A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não apenas 
para sobreviver. Use suas taças de cristal, não guarde seu melhor perfume – é 
bom usá-lo cada vez que sentir vontade. As frases “um dia desses” e “algum 
dia”, elimine-as do seu vocabulário; diga aos seus familiares e amigos o quanto 
os ama.

Por isso, não protele nada daquilo que somaria à sua vida sorrisos e alegrias. 
Cada dia, hora e minuto são especiais... E você não sabe se será o último. Se 
você está tão ocupado, não se esqueça: Deus não se cansa de você! Nunca diga 
a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você 
tem um grande Deus! Nunca se esqueça: Deus está sempre ao seu lado. Não há 
problema que Ele não resolva.

Confie Nele, e Ele tudo fará!
(Autor desconhecido)

Viagem para dentro de si



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 Pedro (m); 
Hamilton (n)

Renato (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 Ricardo Tibério Martha 
Hoffmann

Ceia

Edison, 
Ed.Oliveira, 
Hamilton, 
Helder,
Marçal, Márcio, 
Postal, Renato 
Arruda

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

PRECISA-SE DE AGASALHOS 
A Junta Diaconal tem assistido muitas 
pessoas da Igreja e de fora. Uma 
necessidade para estes tempos é de 
agasalhos em bom estado. Se você pode 
ajudar o próximo com essa doação, 
participe da campanha dos Diáconos.

DIA DA IGREJA PERSEGUIDA 
Próximo domingo, dia 11, no culto 
da noite. Este dia varia a cada ano, 
pois é marcado no domingo depois 
do Pentecostes. A referência bíblica 
é de Atos 4, que marca o início da 
perseguição aos cristãos logo após 
a manifestação do Espírito Santo e a 
prisão de Pedro e João. Simbolicamente, 
portanto, podemos dizer que essa foi 
a “fundação” da Igreja Perseguida. 
Vamos acompanhar o que tem ocorrido 
pelo mundo e orar por nossos irmãos.



vida comunitária
CAMINHE COM A IPCAMP 

Atividades gerais da Igreja:
Terça, 06 – Sala de Artes (14h); Ensaio 
Louvor (20h);
Quinta, 08 – Sala de Costura (14h); Ensaio 
Coro (20h);
Sábado, 10 – Conselho (7h30); UMP (19h);
Domingo, 11 – Dia da Igreja Perseguida 
(culto da noite);
Terça, 13 – Sala de Artes (14h); Ensaio 
Louvor (20h);
Quinta, 15 – Feriado;
Sábado, 17 – UCP (12h); UPA (17h); UMP 
(19h);
Terça, 20 – Sala de Artes (14h); Ensaio 
Louvor (20h);
Quinta, 22 – Sala de Costura (14h); Ensaio 
Coro (20h);
Sábado, 24 – Planej. 2º Sem (7h30); UCP 
Horto (12h); SAF (14h); UMP (19h);
Domingo, 25 – ED Especial – Miss. Eleni 
Vassão; Almoço da Igreja;
Terça, 27 – Sala de Artes (14h); Ensaio 
Louvor (20h);
Quinta, 29 – Sala de Costura (14h); Ensaio 
Coro (20h).

PROJETO PÉ NA ESTRADA 2017 
Será durante os dias 19-22/07, na Cong. 
Presbiterial Nova Aliança (Bairro 
Pe. Anchieta). 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.

FALECIMENTO 
No dia 27 passado, faleceu a Sra. Olga 
Frias Inada, mãe do Márcio Inada. Ela 
conheceu a Jesus e isso nos dá a certeza 
de que Ele a recebeu para a Vida Eterna. 
Que o Espírito Consolador traga paz aos 
familiares e fortalecimento da fé para 
estas horas.

NOVOS HORÁRIOS DOS PROGRAMAS 
DA IPB 

Nossa Igreja tem 2 programas na 
televisão, que agora estão em novo 
horário. Assista, para edificar sua vida: 
Programa VERDADE E VIDA, 8h30 na 
Rede TV (Nacional) e 9h30 na Band SP. 
Programa CADA DIA, 8h45 na Rede TV 
(Nacional) e 9h45 na Band SP. Sempre 
aos sábados.

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% 1

 3-4 anos Samuel  14 8 57% -
 5-6 anos Moisés  8 5 63% -
 7-8 anos Pedro  13 10 77% -
 9-10 anos Daniel  7 5 71% -

INTERMEDIÁRIOS 11-12 anos Sansão  6 6 100% 1
  Sansão 2 9 6 67% -

ADOLESCENTES Sala 22 Quem sou eu? 19 17 89% 1
JOVENS Sala 11 Atos dos Apóstolos 33 14 42% 4

ADULTOS Sala 5 Vida Nova 15 11 73% 3
 Sala 4 Apocalipse 41 32 78% 5
 Mini Auditório Cartas Paulinas 54 25 46% 2
 Sala 3 Casais 43 11 26% 5
  Oficiais 7 5 71% -

  TOTAL GERAL 281 164 58% 22



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
05 

Kátia Medina Coeli                   2121-9283
Mayra e Rafael Robles, 
02 anos de casamento             99829-0880
Irene e João de Sá Viana, 
52 anos de casamento                       3832-0938

06
Iva Loureiro Hoffmann             99212-5593
Natanael Stefanini               3231-0580 

07 
Marli Schifferli Lopes               3388-7663
Marineide e Rev. Carlos Eduardo, 
31 anos de Casamento                    99593-9980 

08 
Edison Souza                                 3269-4090
Leonardo Rocco Ando              98154-0351
Marcelo Marini                 3271-4595
Maria e Iraque Gimenez,
54 anos de casamento               3278-2720

09
Joelma Aparecida de Souza             3388-0895 

10 
Elisabeth Amaral da Silva                3256-2433
Lúcia Mayumi Katayama                3276-5397



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.

6º MANDAMENTO - “NÃO MATARÁS”– Êxodo 20.13, Mateus 5.21-26
No Antigo Testamento há sete termos hebraicos traduzidos por “matar” na língua 
portuguesa. Indicavam a condenação pelo assassinato de um inimigo pessoal, violência 
deliberada, tirar a vida, matança de animais.
No Novo Testamento a ênfase está na valorização da vida, Jesus Cristo, o Deus  vivo, é o 
autor e doador da vida e deseja que o homem a tenha em abundância (Gn 1.27, Jo 1.3-4; 
10.10). Ele é a essência da vida (Jo 11.25), deu-se em sacrifício (Jo 10.15) para que tenhamos 
a vida eterna, crendo Nele (Jo 20.31).
A morte é consequência do pecado (Rm 6.23); ela não é um mero processo biológico 
que acompanha o nascimento e, sim, o juízo divino sobre a transgressão e culpa da 
humanidade (Dt 31.14; 32.48-52; 1Sm 15.22-25). A agressividade humana se revela na infância 
e permanece até a velhice. Porém não foi assim que o homem foi criado. Qualquer atitude 
que desconsidere a vida humana é condenada por Deus.
Há, pelo menos, três razões que apoiam o valor da vida:
1. Ela é um dom de Deus (Jó 1.21; 33.4; Sl 31.15). A vida aponta para a dignidade e 

singularidade do homem que vive sob a bênção e proteção de seu Criador. Deus é o 
dono da vida, enquanto o homem é apenas o administrador responsabilizado para 
preservá-la (Dt 30.15; Sl 36.9; Lc 12.20).

2. A vida é um bem inalienável. O seu valor não depende dos anos acumulados, nem 
da capacidade física ou intelectual da pessoa. Ninguém tem o direito de classificar as 
pessoas que devem viver ou morrer.

3. A vida é um bem da comunidade, cujo núcleo é a família (1Co 12.24-26). Não matar, 
seja um assassinato, uma lei do estado, o aborto, a eutanásia, é o princípio básico do 
mandamento. Existem excepcionalíssimas exceções?

(Resumo do sexto capítulo do livro “A Ética dos Dez mandamentos” de H. U. Reifler).
Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 
Vai acontecer nos dias 07-10/09, no 
Ecologic Park, em Charqueada. O 
investimento é de R$ 395,00 por pessoa 
(5 parcelas de R$ 79,00). As vagas são 
limitadas e as informações você tem 
com a Márcia Venitelli, Sem. Ítalo, André 
Iamarino ou Rev. Flávio. Você também 
pode ajudar comprando PIZZAS (R$ 
20,00, para retirar na Igreja dia 17/06), 
favorecendo nossos jovens nesse 
encontro.

SÁBADO LEGAL COM DISTRIBUIÇÃO DE 
FOLHETOS 

No dia 17/06, a partir das 11h, faremos 
a distribuição de folhetos perto da 
Igreja e, logo na sequência, teremos o 
“SÁBADO LEGAL” com a presença da 
UCP de Hortolândia. Participe conosco

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 23. Que funções exerce Cristo 
como nosso Redentor? Cristo, como 
nosso Redentor, exerce as funções 
de profeta, sacerdote e rei, tanto no 
seu estado de humilhação como no de 
exaltação. At 3.22; Hb 5.5-6; Sl 2.6; Jo 
1.49. Pergunta 24. Como exerce Cristo 
as funções de profeta? Cristo exerce 
as funções de profeta, revelando-nos, 
pela sua Palavra e pelo seu Espírito, a 
vontade de Deus para a nossa salvação. 
Jo 1.18; Hb 1.1-2; Jo 14.26; 16.13.



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 Vem Santo Espírito
(*) Salmo 92.1-5
Hino 47 Louvor e Glória
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Salmo 119.25,88,149,154,156
(*) Oração Silenciosa
Hino 132 Vivificação
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Colossenses 1.13-20

Dízimos e Ofertas
Hino 38 Louvores Sem Fim
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino Coral Supremo Deus
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino Coral Bênção Aaraônica

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair 
nestes momentos.  

Estamos em oração ou 
leitura da Palavra.

“...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 coração, olhos e pés sejam sempre 
úteis para buscar os que estão longe de Cristo;

2.DEPARTAMENTOS – Vila de Histórias – Coordenadores: Susana Hoffmann, Paula 
Silveira, Jorge Carone e Sem. Ítalo Reis;

3. OFICIAIS – Presb. João Batista Castelnovo, Diác. Edir Célio Dias e respectivas 
famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Ronaldo Almeida Lidório (APMT, Indígenas) e Rev. Willams 
Francisco Pinheiro de Fontes (JMN, Manarí-PE); Kelly Silva;

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Culto Missionário dia 11/06;
6. AUTORIDADES – Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito  da Cidade de 

Campinas – Sr. Christiano Biggi Dias.
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); Presb. João de Sá Viana.

agenda de oração


