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“Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer 
os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste 
mentirosos. E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome, e não te 
cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, 
de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a 
ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres” (Ap 2.2-5).

O teólogo francês João Calvino gostava de ensinar, com sólida base bíblica, que o 
coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sempre que o nosso coração se distancia 
milímetros de seu apego a Cristo, inevitável e imediatamente ele fabrica uma incontável 
multidão de deuses que desejam lutar dentro dele por cada nicho e cada altar, 
eclipsando assim a figura de Jesus Cristo. Uma data tão auspiciosa como a abertura das 
comemorações dos 500 anos dos inícios da Reforma Protestante, pode e seguramente, 
nos oferece a ocasião para grosseira idolatria.

Há mesmo quem esteja até festejando o fato de o Papa Francisco participar dessas 
comemorações na Suécia ou ainda sinta-se valorizado e reconhecido porque um grupo 
de peregrinos luteranos foi recebido com uma imagem de Lutero na Sala de audiências 
Paulo VI no Vaticano um dia desses.

1. Não havia cristianismo, igreja e evangelho no mundo antes da Reforma?
Entretanto, quais são os reais perigos de uma ‘Reformalatria’? O primeiro deles 

me parece ser ainda aquele de pensar que antes de 31 de outubro de 1517 não havia 
cristianismo, igreja e evangelho no mundo. Acreditar que do capítulo final de Atos 28 
até os dias de Lutero a obra de Deus permaneceu numa espécie de animação suspensa 
e a história da igreja não passa de uma tragédia religiosa repletas de hereges e ofensas 
dirigidas a Deus em forma de culto. Na verdade, a Reforma aconteceu porque esses e 
outros erros existiam mesmo. Mas existiam não num vácuo, mas na dinâmica da vida 
da igreja estabelecida que durante a sua história produziu, pela graça de Deus, homens 
e obras extraordinários e a Reforma apenas intentou, vinda do mesmo Deus, corrigir 
tais erros. Mesmo porque, os Reformadores eram homens que viviam dentro daquela 
igreja histórica.
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RefoRmalatRia: 4 peRigos a evitaR paRa não 
idolatRaR a RefoRma pRotestante

Rev. Luiz FeRnando dos santos, PastoR da iP itaPiRa



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 Renato Lopes (m); 
Helder (n)

Ren.Arruda (m); 
Postal (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)

Emily e Thiago 
(m); Neuza Stein, 
Magiane (n)

Projeção Henriete (m); 
Guilherme (n)

Raquel  (m); 
Laís (n)

Pianistas Martha 
Hoffmann Rafael Campos

Ceia

Castelnovo, 
Daniel, Eladio, 
Ferdinando,
Moisés, Renato 
Arruda, Valnir, 
Waldemar

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.

PIZZA PARA O ACAMPAMENTO
Nesse domingo será a última 
oportunidade de adquirir as pizzas em 
prol do acampemtnto da juventude. São 
04 sabores deliciosos e a data de retirada 
na Ipcamp será dia 17/06 das 17 às 19horas. 
PARTICIPE! Procure com o Pastor Flávio, 
Márcia Venitelli ou Sem. Ítalo.



vida comunitária
ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 

Não deixe sua inscrição para depois e 
aproveite a oportunidade para convidar 
seus amigos! Durante o mês de junho 
o pagamento poderá ser efetuado 
em 4x R$ 99,00 ou à vista por R$ 
380,00 (para pagamento amanhã dia 
12/06). Caso você queira ajudar algum 
jovem com doações por favor procure o 
Pastor Flávio ou Sem. Ítalo.

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.

SÁBADO LEGAL COM 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 25. Como exerce Cristo as 
funções de sacerdote? Cristo exerce as 
funções de sacerdote, oferecendo-se 
a si mesmo uma vez em sacrifício, para 
satisfazer a justiça divina, reconciliar-
nos com Deus e fazendo contínua 
intercessão por nós. Hb 9.28; Rm 3.24-
26; 10.4; Hb 2.17; 7.25; Is 53.12. Pergunta 
26. Como exerce Cristo as funções de 
rei? Cristo exerce as funções de rei, 
sujeitando-nos a si mesmo, governando-
nos e protegendo-nos, contendo e 
subjugando todos os seus e os nossos 
inimigos. Sl 110.3; At 2.36; 18.9-10; Is 9.6-
7; 1Co 15.26-27.

NOVOS 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  15 10 67% -

 3-4 anos Samuel  15 9 60% -
 5-6 anos Moisés  8 6 75% -
 7-8 anos Pedro  13 9 69% -
 9-10 anos Daniel  7 4 57% -

INTERMEDIÁRIOS 11-12 anos Sansão  7 6 86% -
  Sansão 2 9 8 89% -

ADOLESCENTES Sala 22 Quem sou eu? 19 7 37% 2
JOVENS Sala 11 Atos dos Apóstolos 32 10 31% 2

ADULTOS Sala 5 Vida Nova 15 14 93% 1
 Sala 4 Apocalipse 41 26 63% 5
 Mini Auditório Cartas Paulinas 54 23 43% 2
 Sala 3 Casais 42 16 38% 3
  Oficiais 7 5 71% -

  TOTAL GERAL 284 153 54% 15



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. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

Hoje encerra-se o período de indicação de nomes. Veja as orientações na nota abaixo. 
Estão vencendo os 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 pela 
transferência do Diác. Alcides Costa, exclusão do Diác. Nilton Claro e a eleição de mais 
01 diácono para completar o quadro de diáconos, a razão por elegermos 12 diáconos.



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.

“NÃO ADULTERARÁS”– Proteção do Matrimônio e do Corpo
Êxodo 20.14, Mateus 5.27-32

“A família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em 
todos os tempos e em todas as culturas”. No plano de Deus a família é uma ordem da 
criação, instituída antes da queda (Gn 1.26-31; 2.18-25) e colocada sob a bênção divina (Gn 
1.28). O sétimo mandamento trata da proteção e santificação do matrimônio, condenando 
qualquer imoralidade sexual.
A pureza moral envolve pensamentos, palavras e ações. No Salmo 119.9-11 nós lemos: 
“De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a 
tua palavra.... guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti”. Jesus Cristo 
ensinou que os limpos de coração são bem aventurados porque verão a Deus; também o 
Senhor advertiu aos seus discípulos lembrando-os que as ações são contaminadas pelo 
que está dentro do coração, pois dele é que procedem maus desígnios (Mt 15.19).
Tiago, em sua epístola (1.14-15) nos ensina que as tentações revelam aquilo que nos atraem 
e assim nos enganam. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, 
quando já está maduro, produz a morte. Em outras palavras, a impureza nasce nos 
pensamentos, evolui nas palavras e culmina em atos concretos.
Para que essa sequência seja revertida é preciso vigiar, mantendo puros os pensamentos. 
Na  medida que nos inclinarmos para a carne, cogitaremos das coisas da carne, e na medida 
que nos inclinarmos para o Espírito, cogitaremos das coisas do Espírito (Rm 8.5).
A severidade da exigência de Jesus (Mt 5.27-32) ilustra a natureza da ética Cristã. Ele não 
está proclamando uma automutilação, pois as mãos e os olhos não produzem luxúrias, e 
sim o coração e a mente. Os discípulos de Jesus devem se abster de caminhos que levem 
ao pecado. Todo sacrifício compensa um bem maior, e este bem é entrar no Reino dos 
Céus. (Mt 18.8-9).

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
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).

aniversariantes
11 Jean Santos Veiga                3029-2579 

Haydée e João Signorelli, 
41 anos de casamento                3243-3202 

12  Edna Rosolém Martelo                 3272-7567
Hamilton Ribeiro Junior               3289-9508
Camila e Vandré Venitelli, 
13 anos de casamento                         98209-5977

14  Elídia Soares de O. Santin                3722-2176 
Miriam Bidoli Fernandes               3325-0627 
Helena Faria Kamil Florindo              99402-2815

15 Adail Dias Batista                98242-1000
16 Giovanna Queiroz Gorri             99609-1833

Daniel Amoras Coelho            98333-6639
17 Bruno Henrique Dias                 99210-1493



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 99
Hino 3 A Igreja em Adoração 
(*) Oração
Hino Coral Perante o Trono do Alto Céu

CONTRIÇÃO 
(*) 1 Pedro 5.5-11
(*) Oração Silenciosa
Hino 68 Necessidade
(*) Oração Audível
Hino Coral O Fruto do Espírito

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Isaías 41.8-20
Dízimos e Ofertas
Hino 62 Hino de Gratidão
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino Coral Consagração
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Fortalece a Tua Igreja

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 – Os irmãos que são perseguidos por sua fé 
precisam das orações de toda Igreja de Jesus;

2.DEPARTAMENTOS – Associação Evangélica Assistencial – Repres. Conselho.: Presb. 
Paulo Fernando. Diretoria: Pres. Hamilton Ribeiro Jr; Vice Marçal dos Santos; 1ª 
Sec. Leda Queiroz de Paula; 2º Sec. Francisco Carlos Topa; 1ª Tes. Elaine Pereira de 
Barros; 2º Tes. Cláudio César Gorri Jr;

3. OFICIAIS – Presb. Moisés Danziger, Diác. Mauro Benedito de Carvalho e respectivas 
famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Rosa Maria da Silva (APMT, Indígenas) e Rev. Eder Pelósi de 
Souza (JMN, Teresina-PI); Kelly Silva;

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Aula Especial na ED com a Miss. Eleni Vassão, 25/06;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Administração da  Prefeitura  Municipal 

de Campinas – Sr. Paulo Zanella.
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); Clélia de Faria Vechi (amiga da Dulce 
Freitas); Presb. João de Sá Viana; Elza Bertolini (amiga da Aideé Stecca).

agenda de oração


