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Neste sábado (2/9) comecei a preparar minha mala para a Convenção Nacional dos Gideões, 
e como de costume, “carreguei a minha arma” com Novos Testamentos (NTs) para serem 
distribuídos durante a viagem. Foi então que me lembrei que nesta data (2/9), mas de 1945, 
outras “armas foram descarregadas” com as forças imperiais do Japão se rendendo oficialmente 
a bordo do USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Segurando um destes pequenos “livretos”, 
lembrei-me do poder milagroso das Escrituras. Peço a sua atenção e leia esta história abaixo.

Jacob DeShazer foi selecionado para pilotar bombardeiros modificados B-25 Mitchell lançados 
a partir de porta-aviões para atacar o Japão no início da II Guerra Mundial e acabou fazendo parte 
do "Doolittle's Raiders", o primeiro esquadrão americano a lançar bombas em terras japonesas. 
Em um destes ataques o seu avião ficou sem combustível por causa da distância extra que foi 
forçado a voar no início da operação, o que levou a queda e posterior captura pelos japoneses. 
DeShazer foi enviado a Tóquio com os sobreviventes de outra equipe do Doolittle, e foi mantido 
em uma série de campos de prisioneiros de guerra no Japão e na China por 40 meses - 34 deles em 
confinamento solitário. Ele foi severamente espancado e malnutrido, enquanto três da equipe 
foram executados por um esquadrão de tiro, e outro morreu de fome.

Mas durante este tempo ele ficou de posse de uma Bíblia entregue por um dos guardas por 
apenas três semanas, mas o suficiente para ele entender que aquelas mensagens eram o motivo 
da sua sobrevivência e resolveu, com o coração aquecido, se tornar um cristão devoto. Terminado 
o conflito, mesmo sendo um herói de guerra com várias condecorações militares e a Medalha 
Presidencial da Liberdade, o prêmio civil mais prestigiado da nação, resolveu aprender japonês, 
tornou-se missionário e mudou-se para Nagoya para estabelecer uma igreja cristã na cidade em 
que ele antes havia bombardeado. Um verdadeiro milagre, não? Mas leia o restante da história.

Mitsuo Fuchida, um jovem e ambicioso aviador da Marinha Imperial do Japão se especializou 
em bombardeios aéreos horizontais, se destacando a ponto de se tornar instrutor da academia. 
Considerado um dos mais hábeis aviadores japoneses, Fuchida ganhou experiência em combates 
aéreos na China, na segunda metade dos anos 30, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. 
Com estas credenciais foi escolhido para liderar o ataque a Pearl Harbor. Na madrugada da 
data escolhida, Mitsuo Fuchida liderou mais de quatrocentos aviões japoneses na operação. 
Decolando de porta-aviões e entrando em formação no céu ainda escuro, guiados apenas pelas 
luzes de sinalização dos aviões-guias, às 07:53h, o seu rádio-operador, a seu comando, enviou as 
palavras em código que assombraram o mundo: “Tora ! Tora! Tora!”.

Mas posteriormente, depois de muitos combates durante a guerra, sofre um ferimento grave 
e retorna ao Japão para tratamento. Nas suas palavras "eu estava em Hiroshima no dia anterior 
à queda da bomba atômica. ... Felizmente, recebi uma chamada de longa distância da sede da 

“...os impossíveis dos homens são possíveis para deus.”
Lc 18.27



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 Marçal (m); 
Márcio (n)

Márcio (m); 
Moisés (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

André Iamarino, 
Danilo

Recepção Leda (m); Ilce, 
M. Socorro (n)

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

Projeção Natan (m);  
Guilherme (n)

Raquel (m);  
Laís (n)

Pianistas Rafael e Alison Martha e Edison

Ceia
Castelnovo, Edson, 
Eladio, Ferdinando,
Márcio, Moisés, 
Pedro, 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

Marinha, pedindo-me que voltasse para Tóquio.” Isto salvou Fuchida da hecatombe e mais tarde 
o General MacArthur, com a derrota do Japão, o convoca para testemunhar em um tribunal 
militar. Após o depoimento, quando saia de um trem na Estação de Shibuya de Tóquio, ele recebe 
um folheto cristão intitulado “Eu era um prisioneiro do Japão” entregue pelas mãos de... Jacob 
DeShazer!!

O próprio Fuchida conta que “o que eu li foi o episódio fascinante que acabou por mudar 
minha vida...". “Foi impactante e resolvi comprar uma Bíblia para mim. Aquilo me fez tornar um 
cristão, evangelista pelo resto de minha vida” e sua história foi contada no livro “From Pearl 
Harbor to Calvary” e “Samurai’s God”. E mais, em 1960 torna-se cidadão americano. Sim, cidadão 
do próprio país que antes ele havia bombardeado!

Relembrando isto, segurei com mais força um dos NTs da mala. Tão pequeno, mas tão 
poderoso. Qual outro livro tem o poder de transformar vidas como destes pilotos em lados 
diferentes da guerra? Resultado: “dobrei a carga de minha arma” e vou para esta Convenção 
com o meu grito de guerra: Hosana! Hosana! Hosana!

Presb. Antônio Cabrera Filho



vida comunitária
ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE 

Cerca de 90 participantes, entre 
adolescentes, jovens e líderes, estão 
encerrando hoje o retiro, que começou 
na quinta-feira. Que Deus fale aos 
corações de cada um, ajudando a firmar 
o compromisso que precisam ter com o 
Senhor e com Sua Palavra. 

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
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;
Terça, 19 – Artes (14h); Louvor (20h);
Quarta, 20 – Perspectivas, 19h30;
Quinta, 21 – Costura (14h); Coro (20h);
Sábado, 23 – UPA (17h);
Domingo, 24 – Aniversário Coro; Almoço 
da Família;
Terça, 26 – Artes (14h); Louvor (20h);
Quarta, 27 – Perspectivas, 19h30;
Quinta, 28 – Costura (14h); Coro (20h);
Sábado, 30 – SAF – Seminaristas (15h); 
UPA (17h).

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 51. Que proíbe o segundo 
mandamento? O segundo mandamento 
proíbe o adorar a Deus por meio de 
imagens, ou de qualquer outra maneira 
não prescrita na sua Palavra. Rm 1.22-
23; 2Rs 18.3-4. Pergunta 52. Quais 
são as razões anexas ao segundo 
mandamento? As razões anexas ao 
segundo mandamento são a soberania 
de Deus sobre nós, a sua propriedade 
em nós, e o zelo que Ele tem pelo seu 
culto. Sl 45.11; 100.3; Êx 34.14; 1Co 10.22.

CONSELHO 
Algumas das deliberações da última 
reunião: 1. Tomou conhecimento do 
movimento mensal da Tesouraria 
e aprovou dotação de verba para 
novas mesas no Salão Social e para 
o acampamento da Juventude; 2. 
Registrou a recepção dos novos 
membros por Profissão de Fé, BRUNO 
COELI e GUILHERME MARQUES; por 
Profissão de Fé e Batismo, CAMILA 
e JULYO CÉSAR NUNES, NAIARA e 
EDSON LOPES, LILIAN e ANDERSON 
FERREIRA, e HERMES ALVES; por 
Carta de Transferência de ELISIANE 
SANTANA, ANA REGINA MOLINA, ESTER 
e JOEL NASCIMENTO. Para o rol de 
membros não comungantes, recebidos 
por batismo infantil, LARA e HEITOR 
VISOCKAS, LORENZO LOPES, PABLO e 
ANNA LUÍZA FERREIRA, JOÃO PEDRO 
e PAULO WEIGERT. Foi excluída do rol 
por ausência, Lóide da Silva Tabossi; 3. 
Aprovou os atos e transcrição das atas das 
Assembleias (transferência da V. Marieta 
e eleição de oficiais), marcando a posse 
para o dia 17/09; 4. Avaliou o programa 
de Aniversário da Igreja, dando graças a 
Deus pelo que foi realizado; 5. Continuou 
no acompanhamento de situações 
especiais de membros; 6. Ouviu as 
informações dos departamentos através 
dos conselheiros; 7. Acolheu solicitação 
da Junta Diaconal sobre auxiliares 
femininas; 8 cuidou do pastoreio dos 
presbíteros. 

FESTA DAS NAÇÕES 
Na primeira edição, o PARAGUAI foi 
quem venceu a Gincana, representado 
pela Classe “Cartas Paulinas”. Mas ainda 
podemos continuar nossa preocupação 
missionária, tendo na sala momentos 
de intercessão e contatos com os 
missionários. Seguimos com nosso 
empenho em MISSÕES. Parabéns a todos 
pelo envolvimento, pela comunhão e 
alegria durante o tempo de nossa Festa!



“...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 –  Ore para que os políticos que se declaram cristãos sejam preservados 
dessa podridão e lutem pela justiça e paz no país.

2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Música – Coordenadores: Presbs. Edison de Souza 
e Márcio Iamarino;

3. OFICIAIS – Presb. Renato de Arruda, Diác. Adriano Rodrigues Alves e respectivas 
famílias; 

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Everton Pita Tavares (APMT, Sevilla-Espanha) e Rev. 
Miracelmo José Barreto (JMN, Engenheiro Coelho-SP); Kelly Silva;

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Aniversário do Coro Rev. Zacarias de Miranda;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura  Municipal de 

Campinas – Sr. Pedro Leone Luporini dos Santos;
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
10 

Kelly Cristina Ferrarezi                 98149-2511
Maria Eunice Oliveira Maccire        99625-2457
Emily França Ferreira              98222-0733
Doraci e Ednei Russo, 
51 anos de casamento                     3233-1779
Neide e Ronivon Oliveira, 
12 anos de casamento                  3223-2896

12 
Alberto Santini Júnior                 2121-6905
André Almeida de Oliveira             98856-6395
Thaís Sabião Tibério               3645-3585

13 
Avahyr Costa                  3241-6834
Carlos Chiaríssímo Caravita            99793-1749

14 
Antônio José Uliani                3232-3498

15 
Genny Mena da Silva               3383-2095
João Vitor Araújo Pinheiro                  3869-2811

16 
Renata Miranda de Arruda    
Rubens de Oliveira Santin              97404-3306

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.

“Cristo e o Perdão” – Mateus 18.21-22, 2Co 2.5-17
Perdoar é um ato de Deus, que põe fim a uma situação criada pelo pecado. Não 
significa negar a ofensa recebida ou proceder como se nada tivesse acontecido. 
Diante de uma ofensa recebida a pessoa pode reagir de diferentes maneiras: culpar o 
outro, negar o problema, afastar-se do ofensor, justificar-se diante de outras pessoas. 
Mas algo grave surge no coração ofendido: nasce um rancor em seu íntimo ou uma 
atitude de indiferença, os quais se espalham no corpo como um veneno, produzindo 
consequências espirituais  (1Jo 4.20), físicas (Pv 15.13), emocionais e quebra de 
comunhão com Deus (2Co 2.10-11). Nessa mesma epístola, Paulo ensina que perdoar 
é confirmação de amor (2.8), questão de obediência e não mero sentimento (2.9) e 
fidelidade à Palavra de Deus (2.17).
1. Perdoar é ensino de Cristo
Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina essa lição (Mt 6.12-15). Quando recebemos 
o perdão de Cristo precisamos oferecer perdão ao semelhante. Essa reação evidencia 
o que recebemos. Assim como Ele nos perdoa, também devemos perdoar. Quem não 
perdoa o próximo é aquele que nunca tomou posse do perdão divino.
2. Perdoar é exemplo de Cristo
Perdão é um ato revelador da natureza de Cristo. Quem O ama, procura imitar Seus 
atos. O Seu perdão é dado ao ofensor antes mesmo que esse homem reconheça sua 
falta e clame por misericórdia (Mt 9.2, Jo 8.10-11). Na cruz do Calvário, o Senhor não 
requereu ao Pai a vingança sobre as autoridades, os soldados, a multidão, mas rogou 
que o Pai os perdoasse (Lc 23.34).
3. Perdoar é exigência de Cristo 
Na parábola do credor incompassivo (Mt 18.21-25) Jesus faz o contraste entre a 
atitude do rei para com  o seu servo, e a atitude desse para seu conservo (Mt 18.32-
35). Não há limite para a prática do perdão (Mt 18.21-22). Não se trata de sentir ou ter 
vontade de perdoar: essa é uma atitude que o discípulo de Cristo deve tomar.

Rev. Carlos Aranha Neto

estudo bíblico

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).

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.

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
O Grupo de Oração Caminhando convida a igreja para participar do Dia Mundial de 
Oração. Será na Igreja Batista do Cambuí,  dia 12/09, às 14h30. Participe! Convide! Ore!



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

(*) Romanos 5.1-11
Hino 93 Firmeza na Fé
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Gálatas 2.11-21
(*) Oração Silenciosa
Hino 336 Transformação
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 32
Dízimos e Ofertas
Hino 92 A Fé Contemplada
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino Reforma 500 anos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Vem derrama a paz

Poslúdio
Pastorais

(*) Evite entrar ou sair nestes momentos.  
Estamos em oração ou leitura da Palavra.

liturgia culto noite
Ajuntamento

ADORAÇÃO
Saudação 

(*) Efésios 1.3-14
Rei das Nações
Ele é exaltado
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) João 15.12-17
(*) Oração Silenciosa
Renova-me
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Jeremias 9.23,24
Dízimos e Ofertas
Te agradeço
(*) Oração
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Sonho Brasil
(*) Leitura Bíblica
Escolhido Fui 
Mensagem
Prá cima Brasil

CONSAGRAÇÃO
Reforma 500 anos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Vem derrama a paz

Pastorais


