
Campinas, 17 de dezembro de 2017 | Ano 85 nº 4426

Sabemos sobre a importância da administração correta do nosso tempo, que nos 
é tão precioso e que não volta mais. Minutos, horas, meses e anos passam por nós 
rapidamente. O passado torna-se história, recordação e deve sempre nos trazer alguma 
lição. Desperdiçar o tempo ou não aproveitá-lo adequadamente não é sinônimo de 
aprendizado. Ainda que este conceito seja claro para nós, colocá-lo em prática ainda é 
um desafio.

Nem sempre conseguimos cumprir com nossos horários e infelizmente é mais 
comum do que deveria, chegarmos atrasados em nossos compromissos. Nem sempre 
conseguimos dar conta de toda nossa programação diária por conta de termos tantas 
coisas pra fazer e por isso, vivemos apressados, agitados e reclamando da "falta de 
tempo".  

O "Senhor do tempo" nos ensina em Sua Palavra lições preciosas a este respeito. 
Em Eclesiastes 3.1 lemos: " Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 
todo propósito debaixo do céu..."; ainda no Salmo 90.10-12 encontramos: "...porque 
tudo passa rapidamente, e nós voamos...Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio"...dentre outros textos.

Mas o que isto tem a ver com o advento e com o Natal? Tem tudo a ver! Porque foi 
aguardando o cumprimento de uma promessa, que aqueles que esperavam no Senhor, 
testemunharam "Deus enviando Seu Filho". E Ele fez isso no tempo exato determinado 
por Ele, afinal Deus nunca "se atrasa". Tudo estava pronto para que Jesus assumisse a 
forma de servo, nascesse de forma tão humilde e passasse a viver cada segundo de sua 
vida terrena, sujeito ao tempo que Ele mesmo havia criado.

Ao celebrarmos mais um Natal, vamos nos lembrar que toda iniciativa de salvação 
vem de Deus para o nosso coração e que isto sempre acontece na plenitude do tempo 
estabelecido por Ele. Que esta recordação traga a esperança e a confiança constantes 
Naquele que nunca nos desampara, que tem o tempo em suas Mãos e que faz tudo 
acontecer no exato momento de acordo com Seus planos.  Natal também é tempo de 
aprender a esperar em Deus!

Rev. Flávio Viola

3º Domingo Do ADvento

nA plenituDe Dos tempos
"...vinDo, porém, A plenituDe Do tempo, Deus enviou seu Filho..." gl 4.4



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 Eladio (m); 
Edison (n)

Ferdinando (m); 
Edu.Oliveira (n)

Som Felipe Elias (m);  
Vinícius (n)

Valter (m);  
Valter (n)

Diaconia
Átrio

Glauco, 
Armando, 
Alexandre, Lúcia, 
Vivian

Felipe, Mauro 
Dias, Clemente, 
Silvia Elias

Diaconia
Pátio

Danilo, Adriano, 
André Iamarino

Alison, Elton, 
Renato Pedro

Recepção
Emíly,Thiago 
(m); Neuza Stein, 
Magiane (n)

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

Projeção Raquel (m); 
Laís (n)

Kaléo (m); 
Natan (n)

Pianistas
Cíntia Stefanini 
e Orquestra 
Ipcamp

Martha 
Hoffmann

Ceia

Castelnovo, 
Daniel, Edu 
Viana, Eladio,
Ferdinando, 
Moisés, Paulo, 
Valnir

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
Missionários: Ivanda Borges e Rev. Wilson 
Rodrigues
Parcerias: JMN/IPB Campo de Roda Velha 
(BA), Os Gideões Internacionais no Brasil

Veja como 
destinar 

seu IR para 
a AEA 
(pg 3).



vida comunitária

3º DOMINGO DO ADVENTO 
Miquéias 5.2. O profeta informa sobre 
a vinda do Filho de Deus. A previsão 
percorre 500, 600 e até 700 anos e se 
cumpre, pois, a manifestação verbal 
registrada na Bíblia foi gerada por Deus. 
O profeta aponta para Belém, como lugar 
exato do nascimento de Jesus. Vilarejo 
na Judéia, cerca de 10 km de Jerusalém. 
Deus a escolhe para ser famosa por si 
mesma. O cenário é ideal ao humilde 
menino, que nasce sem pompa, luxo ou 
grandeza. Assim é Jesus, que quer de 
nós a mesma humildade. De que adianta 
termos a comemoração de Natal tão 
abastada de alimentos nobres, presentes 
caros e com isso deixarmos Jesus do 
lado de fora? O dia de Natal já está bem 
próximo: mas se nosso espírito não 
estiver preparado convenientemente 
para celebração de Jesus, não será Natal. 
Este é o propósito dos domingos do 
Advento: lembram-nos de fato relativos 
à vinda de Cristo e ao mesmo tempo 
formam em nosso coração o preparo 
correto da comemoração.

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 79. Qual é o décimo 
mandamento? O décimo mandamento 
é: “Não cobiçarás a casa do teu 
próximo; não desejarás a sua mulher, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem 
o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 
alguma que lhe pertença.” Êx 20.17. 
Pergunta 80. Que exige o décimo 
mandamento? O décimo mandamento 
exige o pleno contentamento com a 
nossa condição, bem como disposição 
caridosa para com o nosso próximo e 
tudo o que lhe pertence. Hb 13.5; 1Tm 
6.6-10; Lv 19.18; 1Co 13.4-6.

PRÓXIMOS DOMINGOS 
Nos dias 24 e 31 de dezembro teremos 
os trabalhos da Igreja acontecendo em 
seus horários habituais. Culto da manhã 
às 9h, Escola Dominical em aula conjunta 
às 10h30min, e Culto da noite às 19h.

TERNOS MISSIONÁRIOS 
O Rev. Carlos Eduardo estará em 
Patrocínio-MG em janeiro para o Curso 
de Preparação de Obreiros. Se você 
tem ternos que podem ser doados aos 
missionários e obreiros entregue na 
secretaria para ajudar aqueles irmãos.

RÁDIO IPB 
Nosso site e aplicativo têm sido 
adaptados para você participar mais 
da vida da Igreja e interagir com ele. 
Foram disponibilizadas as devocionais 
“Alegria Inabalável”, com áudios 
diários das mensagens do Pr. John 
Piper e agora pode ouvir a Rádio IPB, 
com músicas cristãs e informações da 
IPB.

IMPOSTO DE RENDA PARA A AEA 
O FMDCA – Fundo Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
já abriu prazo para as destinações de 
parte do imposto de 2017, que irão 
gerar abatimento no imposto pago 
para o governo na declaração de 
IRPF 2018. Se você se encaixa nesta 
situação e deseja colaborar, poderá 
fazer a sua destinação para a AEA! 
É fácil, veja como: – Acesse fmdca.
campinas.sp.gov.br; escolha a aba 
“Como destinar”. Se você ainda não 
é cadastrado, escolha o botão “Clique 
aqui para fazer o seu cadastro”. O 
Sistema solicitará suas informações. Se 
já for cadastrado, escolha o botão “já 
é cadastrado, faça o login por aqui”. 
Após o login, escolha a Entidade “AEA 
– Assoc. Evangélica Assistencial”, 
identifique o valor que deseja destinar 
e pressione “confirmar”. A destinação 
poderá ser feita até o dia 28/12/2017. A 
equipe AEA está a sua disposição para 
tirar dúvidas ou ajudar neste processo. 
Contatos: (19) 3233-3393; (19) 2512-
1385; aea@aeacampinas.org.br.

UPA 2018
Já estamos trabalhando para que o 
ano de 2018 seja ainda mais especial e 
abençoado para os nossos adolescentes. 
Preencha seu cadastro e mantenha seus 
dados atualizados para ficar ligado em 
tudo o que for acontecer.



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

aniversariantes
17 Bruno Medina Coeli             99100-2852

Karina Costa R. Alves                      99774-2878
Larissa e Rodrigo Rui, 
6 anos de casamento                        3456-4547
Simone e Renato de Castro, 
6 anos de casamento            99546-6802

18 Arthur José de Aguiar                3272-9310
Rebeca Cristina Schramm            98240-5774
Lídia e Natanael Stefanini,
 52 anos de casament0            99720-7969

20 Marina Simarelli Nicolau             98206-6758
Miss. Ivanda Maria Borges (34) 99309-2490
Selma de Jesus S. Martins            98701-8474
Camila Demiciano da Silva                3212-1598
Edson de Jesus Lopes            97422-3403

Maria José e Edir Dias,
 31 anos de casamento              99137-1510
Marília e Roberto Huber, 
14 anos de casamento                   99880-9205
Gislaine e Cristiano Corati, 
14 anos de casamento              98739-6715

21 Matheus Oliveira Bolonha              99451-7143
Paulo Lício de Geus               3258-6905
Augusto Daniel L. de Souza            99557-8118
Selma e Damião Oliveira 
18 anos de casamento                     98701-8474

22 Ana Júlia de A. C. Soldatti              98122-5222
Mariana Bartolome Leal                 2121-5964
Carolina de Souza Caetano          99798-0566
Nilza e Alcides Fernandes, 
35 anos de casamento                 3276-4079

23 Junia de Souza Mafra                 3241-4776

“...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 – Cristo veio a nós. Vamos celebrar a vida!
2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Acampamento – Coordenadores: Yrani 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. Waldemar de Lucca Jr., Diác. Cristiano Corat e respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Antônio Xavier Silva (APMT, Guiné-Bissau) e Rev. César de 

Arruda (JMN, José Bonifácio-SP); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Celebrações do Natal;
6. AUTORIDADES – Informática de Municípios Associados S/A (IMA)-Presidente: Sr. 

Fernando Garnero;
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Guiomar Souza 

Pedro, Josefina Aimbiré de Moraes, Else Camargo Freitas, Dulce Camargo Freitas, 
Doraci Silva Ramos, Elza Polli, Lucca Cremer,  família Decari: Carlos, Izza, Lelces, João 
e Sofia, Jacy Ferraresso, Romildo Meschini (familiares da Maria José Dias), Leonardo 
Ruffo (conhecido da Silvia Elias), Stila Borges, Irma Luzia de Queiroz de Paula e Antônia 
Marques (mãe e amiga 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


