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Dependendo dos dons espirituais de cada um, esse “estimular” aos outros pode 
assumir diferentes formas. Por exemplo, alguns podem possuir especialmente 
dons de hospitalidade, abrindo suas casas com o propósito expresso de estimular 
outros crentes. Outros podem se destacar em encorajamento verbal ou escrito. 
Outros ainda podem possuir dons de serviço aos outros, e por seu exemplo 
inspirar “amor e boas obras” no meio do rebanho.

Conquanto os membros do corpo de Cristo possuam dons diversos para 
graciosamente “estimular” os outros “ao amor e às boas obras”, o autor de 
Hebreus nos lembra a maneira mais óbvia que todos nós podemos encorajar 
outros crentes: através da participação fiel nos cultos semanais, no Dia do 
Senhor. Quando os cristãos se reúnem para adorar em espírito e verdade, para 
ouvir a Palavra, confessar pecados, cantar louvores, confessar a fé, testemunhar 
batismos, receber a comunhão, fazer votos e calorosamente saudar uns aos 
outros em Cristo, eles ativamente e misteriosamente promovem a união cristã e 
“estimulam” outros a uma vida piedosa. Querido cristão, sua participação ativa e 
alegre na adoração do Dia do Senhor é essencial para o incentivo e crescimento 
espiritual de outros. A sua ausência, contudo, tem o efeito oposto.

O comentador reformado Simon J. Kistemaker observa que uma das primeiras 
indicações de uma falta de amor a Deus e ao próximo é quando um cristão se afasta 
dos cultos de adoração. Um cristão assim abandona as obrigações comunitárias 
de participar dessas reuniões e exibe os sintomas de egoísmo e egocentrismo.

Uma devoção firme à adoração comunitária comunica não só amor e 
dependência do Deus trino, mas também amor e compromisso com o corpo de 
Cristo. Confessar a “comunhão dos santos” no Credo dos Apóstolos é afirmar 
que todos os cristãos “devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade 
e alegria para o bem dos outros membros” (Catecismo de Heidelberg, 55). A 
menos que providencialmente impedido, portanto, faça da frequência à igreja a 
mais alta prioridade em sua agenda semanal, e, assim, “façamos admoestações e 
tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hebreus 10.25b).

EstimulEm uns aos outros – PartE final
Jon PaynE



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 – 3199-0555  
JOVENS -  Rafael Campos - 99136-1141 e 
Rev. Flávio Viola Machado – 99109-6613

Hoje Próximo 
domingo

Liturgia Postal (m); 
Marçal (n)

Marçal (m); 
Márcio (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 João (m);  
Gabriel (n)

Natan (m);  
Guilherme (n)

Pianistas Ricardo Tibério
Rafael Campos 
e Alison 
Fernandes

Ceia

Edison, Edu. 
Oliveira, Eli, 
Hamilton
Helder, Marçal, 
Márcio, Postal

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

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE
As inscrições estão encerradas. Os 
pagamentos pendentes devem ser 
acertados neste final de semana. 
Na quinta-feira, dia 07/09, nos 
encontraremos aqui na Igreja às 8horas 
para nossa saída rumo ao acampamento. 
Contamos com a oração da Igreja para 
que sejam dias muito abençoados na 
presença do nosso Deus! Qualquer 
dúvida falem com Márcia, Seminarista 
Ítalo ou Pastor Flávio.



vida comunitária
CAMINHE COM A IPCAMP 

Atividades gerais da Igreja:
Terça, 05 – Artes (14h); Louvor (20h);
Quarta, 06 – Perspectivas, 19h30;
07-10 – Acampamento Juventude;
Quinta, 07 – Feriado; 
Sexta, 08 – Dia do Seminarista;
Terça, 12 – Artes (14h); Louvor (20h);
Quarta, 13 – Perspectivas, 19h30;
Quinta, 14 – Costura (14h); Coro (20h);
Sábado, 16 – UCP (12h); SAF (15h);
Domingo, 17 – Dia da Escola Dominical.

FESTA DAS NAÇÕES 
Ontem as classes da Escola Dominical 
foram envolvidas numa gincana 
missionária. O propósito era o 
engajamento naquilo que Jesus diz à 
sua Igreja: Ide, Pregai! Que Deus abra os 
nossos olhos para os campos que estão 
prontos para a colheita.

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 49. Qual é o segundo 
mandamento? O segundo mandamento 
é: “Não farás para ti imagem de 
escultura, nem figura alguma de tudo 
que há em cima no Céu, e do que há 
embaixo na terra, nem de coisa alguma 
que haja nas águas, debaixo da terra. 
Não as adorarás, nem lhes darás culto; 
porque eu sou o Senhor teu Deus, o 
Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos 
pais nos filhos até à terceira e quarta 
geração daqueles que me aborrecem; 
e que usa de misericórdia com 
milhares daqueles que me amam e que 
guardam os meus preceitos.” Êx 20.4-
6. Pergunta 50. Que exige o segundo 
mandamento? O segundo mandamento 
exige que recebamos, observemos 
e guardemos puros e inteiros todo o 
culto e ordenanças religiosas que Deus 
instituiu na sua Palavra. Dt 12.32; Mt 
28.20; Jo 4.23-24.

VISITE NOSSA COZINHA 
No último domingo tivemos o primeiro 
almoço na cozinha reformada. Vá 
conhecê-la. Nossa gratidão em especial 
aos que dedicaram tempo para que 
chegasse a esse resultado: Presbs. Eli 
Hoffmann e Edson Andrade, Diác. Elton 
Dias e as irmãs Arlete Dias, Suelene 
Silveira, Suzana Hoffmann e Elaine 
Barros.

DIA DO SEMINARISTA 
A IPB celebra esta data por causa 
da fundação do Seminário (SPS) em 
08/09/1888. Nesse dia, o Sínodo da 
IPB aprovou o relatório da comissão 
nomeada para tratar da criação de uma 
escola para formar pastores. Mas o início 
das aulas só ocorreu no dia 15/11/1892, 
quando o Seminário foi instalado em N. 
Friburgo-RJ. Em 1895, o Seminário foi 
transferido para S. Paulo e, em 1907, 
para Campinas, onde, a partir de 1949, 
passou a funcionar em sua sede atual 
localizada na Av. Brasil. Hoje a IPB conta 
com 9 seminários pelo país. Além do 
SPS, tem o SP Brasil Central (Goiânia), SP 
Brasília, SP Norte (Recife), ST Nordeste 
(Teresina), STP Rev. Denoel Nicodemos 
Eller (B. Horizonte), STP Rev. Ashbel 
Green Simonton (R. Janeiro), STP Rev. 
José Manoel da Conceição (S. Paulo) e o 
SP Ji-Paraná-RO. Ainda com 3 Institutos 
Bíblicos (IB Eduardo Lane, Patrocínio-
MG; IB do Norte, Garanhuns-PE; IB Rev. 
Augusto Araújo, Cuiabá-MT). Todas 
estas instituições seguem a mesma 
linha reformada e preparam obreiros 
para os campos formando anualmente 
pessoas dispostas a servir no ministério. 
Em especial, nossa intercessão pelos 
que hoje nos ajudam na IPCAMP: Sems. 
Maurício Gozzi, Ítalo Reis e Amado 
Florindo.   

SAF – ENCONTRO DE MULHERES
Acontecerá dia 16/09, às 14h30, no Salão 
Social da Ipcamp. Convidamos todas 
as mulheres para esse evento e podem 
trazer as amigas.



“...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 a independência do pecado nos remeta à maior dependência de Deus.
2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Acampamento – Coordenadores: Yrani Iamarino e 

Presb. Marçal dos Santos - Equipe: Susana e Presb. Eli Madureira, Joelma e Renato 
Lopes, Raquel e Diác. Glauco Leal, Marineide e Rev. Carlos Eduardo;

3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos, Diác. Ronivon Novaes de Oliveira e respectivas 
famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Edilene Mendes F. Minchón (APMT, Málaga-Espanha) e Rev. Derli 
Hilgemberg (JMN, Indaial-SC); Kelly Silva;

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Acampamento da Juventude entre 07 a 10/09;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Habitação e Presidente da Cohab da 

Prefeitura  Municipal de Campinas – Sr. Samuel Ribeiro Rossilho;
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini; Júlio Sebastião Olivetti; Suzeilaine 

Leal; Denizarte Ivo; Guiomar Souza Pedro; Josefina Aimbiré de Moraes; Else Camargo 
Freitas; Dulce Camargo Freitas; Doraci Silva Ramos; Elza Polli; Isabelle Fernandes, 
Paula Cardella e Meire (amigas da Luciana Fernandes); família Decari: Carlos, Izza, 
Lelces, João e Sofia; 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); Luiz Donizete de Souza (tio do Mauro Dias).

agenda de oração

aniversariantes
03 

Maurício Fernando Gozzi               98125-4645
Vagner Dias Venitelli                98112-4266

04 
Henrique Porto Tognolo              99617-5803

05 
Renato Lopes de Souza                  97413-9484
Lara Cordon Visockas        (11) 2305-7950

06 
Gabriel de Oliveira Corat                98761-6171
Arlete e Elton Oliveira, 
20 anos de casamento                   3256-9999

Renato Ranucci Signorelli             98228-7778
Camila e Julyo Nunes, 
03 anos de casamento             99617-9486

07 
Daisy Naves Clemente              98220-0440
Marly e Henrique Oppermann, 
61 anos de casamento                  3251-5448

08 
Fábio G. Caetano               99724-4331

09 
Ana Lúcia e Henrique Casarotto, 
11 anos de casamento                99563-7557
Iva e Thiago Hoffmann,
10 anos de casamento                  3203-6610

OFERTA DE ANIVERSÁRIO 
Quantas bênçãos temos recebido do Senhor? A gratidão se faz também de maneira 
generosa com uma Oferta Especial de Aniversário. Chegamos na metade do desafio, 
graças a Deus! Se você ainda deseja contribuir, faça com alegria e dedicação a Deus.



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.

“Palavra Humana – Bênção ou Maldição” – Mateus 12.33-37, Tiago 3.1-12
Qual a natureza das palavras que proferimos? A língua é comparada com freio para 
cavalo, leme para o navio, fagulha para grandes incêndios. A Bíblia tem muito a 
ensinar sobre esse assunto. Jesus comparou o coração humano a um tesouro que 
pode guardar coisas boas e coisas más.
1. As palavras revelam o que domina nosso coração
“A boca fala do que está cheio o coração”. A admoestação de Jesus é séria: “Ninhada 
de cobras venenosas! Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus?” 
Um coração ungido pelo Espírito Santo produzirá palavras indecentes? “Pode uma 
figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim, também, uma fonte de água 
salgada não pode dar água doce”.
2. Como identificar palavras boas e palavras más?
Um crente verdadeiro, crescendo em santidade aos olhos de Deus deve ter 
consciência do que diz. Suas palavras bendizem o Senhor, transmitem bênçãos e 
graça, são verdade e agradáveis (Tg 3.9-10; Ef 5.18-19; Cl 3.9). Mas, o ímpio amaldiçoa 
o seu próximo, é mentiroso, maledicente, usa gracejos e conversação indecentes, 
alegra-se e faz os outros rirem de piadas imorais com mensagens de imoralidade 
sexual, com insinuações de sujeiras (Cl 3.8, Ef 5.3-5).
3. As palavras não se perdem: elas transmitem bênção ou maldição
As palavras afetam o nosso próximo, levando a ele bênçãos de Deus ou impedindo 
que ele conheça a santidade, a pureza, a graça do Pai Celeste. Nosso próximo é 
amaldiçoado por nós na medida que proferimos palavras más. Aos olhos de Deus, 
qual o valor do esforço em falar boas palavras se o nosso coração estiver cheio de 
maus pensamentos? As palavras devem ser temperadas com sal, isto é, devem ser 
uma influência sadia e purificadora (Ef 4.29).
4. Quais as consequências produzidas  pelas palavras?
Leiamos atentamente Mt 12.36-37. As palavras testemunham quem tem 
verdadeiramente um coração regenerado. Elas serão contabilizadas por Deus no Dia 
do Juízo final. Nossas palavras tem sido motivo de bênçãos? Oremos como o salmista 
Davi (Sl 39.1 e 141.3). 

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

BAZAR BENEFICENTE AEA 
Próximo dia 09 de setembro haverá um Bazar Beneficente na unidade Vila Formosa. 
No dia, além do bazar serão disponibilizados alguns serviços e atividades para a 
comunidade como consultoria com advogados, corte de cabelo, gincanas entre 
outros. O evento que acontecerá das 9h às 12h, e você é nosso convidado! Prestigie 
este evento que visa beneficiar tanto a AEA como toda a comunidade ao entorno. 
Rua Francisco Antônio da Silva, 770, Vila Formosa, tels. 3233 3393 e 2512 1385.

OFICINA ASSISTENCIAL
A Oficina Assistencial confecciona e doa todos os meses enxovais para bebês de 
famílias carentes. Estamos precisando de doações de fraldas descartáveis para recém 
nascidos e tamanho “P”. Contamos com a ajuda dos irmãos para continuarmos esse 
trabalho. Entregar para a Keila Teixeira ou
Maria José (Secretária da Igreja).



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 20
Hino 119 Súplica pelo Culto
(*) Oração
Hino Coral Grande é o Senhor

CONTRIÇÃO 
(*) 2 Crônicas 7.13-15
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Senhor Jesus
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Apocalipse 7.9,10
Dízimos e Ofertas
Hino 379 Petição pela Pátria
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
Hino Coral Reforma 500 anos
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino 315 Serviço do Crente
(*) 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
Rendemos Glória

Saudação 
(*) Salmo 33
Luz do mundo
O meu querer
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Mateus 11.28-30
(*) Oração Silenciosa
Descansarei
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Gênesis 14.18-20
Dízimos e Ofertas
Te agradeço
(*) Oração
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Ser conhecido de Deus
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Nada além do sangue 
(*) Instituição da Ceia
Distribuição dos Elementos
Reforma 500 anos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Que a luz de Cristo brilhe

Pastorais


