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Quando relembramos mais uma vez a história do nascimento de Jesus durante este 
mês de dezembro, não podemos nos esquecer da importância da revelação do nome 
Emanuel, que  traz a  característica principal de Sua vinda a este mundo: um Deus que se 
torna homem  "vestindo pele humana", tornando-se como um de nós, habitando com 
homens comuns como eu e você. Emanuel, Deus conosco. Deus entre nós.

Esta foi, sem sombra de dúvidas, a maior prova de amor que Deus poderia dar! 
Enviar o Seu único Filho, que abriu mão de toda Sua glória e assumiu a forma de servo 
para salvar o Seu povo de seus pecados. Não foi um mero discurso. Deus agiu! Deus 
manifestou Seu amor de forma prática e palpável em Jesus: “E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do 
unigênito do Pai” (Jo 1.14).

O “Deus conosco”, encarnado em Jesus, evidenciou este amor durante o Seu 
ministério de maneira clara: sujou seus pés nas ruas e estradas empoeiradas de 
Jerusalém, foi a casa de pecadores e pessoas “indignas” e desprezadas pela sociedade, 
ensinou com autoridade, curou doentes, restaurou a vista aos cegos, tocou e purificou 
leprosos, ressuscitou mortos. Chamou pecadores para O seguirem transformando suas 
vidas para sempre.  Envolveu-se com a dor e o sofrimento de tantas pessoas. Entregou-
se numa cruz, morreu e ressuscitou. Esta foi a maneira que Deus escolheu para revelar 
o Seu amor.

No final do evangelho escrito por Mateus, após a ressurreição de Cristo, encontramos 
mais uma vez a promessa de Sua presença entre nós: “E eis que estou convosco todos 
os dias até à consumação do século” (Mt 28.20). Ele não esteve apenas presente 
quando se encarnou há mais de dois mil anos... Ele ainda está conosco durante todos os 
nossos dias, sejam dias bons ou não. Ele está conosco! Ele ainda é “Emanuel”: o Deus 
que se envolve com a nossa história, que cuida de nós, que nos abençoa, que se importa 
conosco!

Que esta certeza tome conta do nosso coração: Deus nunca nos desampara! Ele é 
Deus presente, o maior presente que poderíamos ganhar. Que esta presença constante 
de Jesus seja a razão da nossa alegria e fé. Por causa Dele, tenhamos todos um FELIZ 
NATAL!

Rev. Flávio Viola

4º Domingo Do ADvento

“eis que A virgem conceberá e DArá à luz um filho, e ele será chAmADo 
pelo nome De emAnuel, que quer Dizer: Deus conosco.” mt. 1.23



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 Ferdinando (m); 
Edu.Oliveira (n)

Castelnovo (m); 
Hamilton (n)

Som Valter (m);  
Valter (n)

Felipe Elias (m);  
Matheus (n)

Diaconia
Átrio

Felipe, Mauro 
Dias, Clemente, 
Silvia Elias

Felipe, Mauro 
Dias, Clemente, 
Silvia Elias

Diaconia
Pátio

Alison, Elton, 
Renato Pedro

Alison, Elton, 
Renato Pedro

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

Vívian(m); Ruth 
Castelnovo (n) 

Projeção Kaléo (m); 
Natan (n)

João Duarte (m); 
João Duarte (n)

Pianistas Martha 
Hoffmann Clara Klein

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

ENVELOPES DE CONTRIBUIÇÃO
Já estão disponíveis os conjuntos de 
envelopes de contribuição aos membros 
da igreja para a consagração fiel dos 
dízimos e ofertas. Na entrada, juntos 
aos diáconos, você pode receber o seu 
conjunto. Fidelidade é marca do cristão e 
Deus ama a quem dá com alegria!

PRÓXIMO DOMINGO 
No dia 31 de dezembro teremos os 
trabalhos da Igreja acontecendo em seus 
horários habituais. Culto da manhã às 9h, 
Escola Dominical em aula conjunta às 10h 
e Culto da noite às 19h.

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.



vida comunitária

4º DOMINGO DO ADVENTO 
É o último anterior ao natal. A sensação é 
como quando as crianças se aproximam 
da data de seu aniversário, e a ansiedade 
aumenta quanto mais próximo está o 
dia. Assim ocorre no período do natal: 
enquanto uns tem em si o aumento da 
ansiedade pela festa e troca de presentes, 
outros estão ansiosos na preocupação 
de tornar a celebração e festa dignas 
da presença de Jesus, Deus nascido 
no coração. Voltemos aos profetas. 
Eles narram suas profecias, como se 
mostrassem também a ansiedade em 
falar logo, ver pessoalmente, ter contato 
direto com o Filho de Deus prometido. 
Promovem essa inquietação a quem 
se envolve na curiosidade de saber 
detalhes deste Menino. Quem Ele é?, a 
pergunta do 1º domingo; Como Ele vem?, 
desvendou-se no 2º domingo; Onde será 
seu nascimento?, era respondido no 3º 
domingo. As perguntas continuam, mas 
é fundamental sabermos sobre ‘Qual 
a razão de sua vinda’? Assim descreve 
Isaías, 53.4-6, que Ele vem para tomar 
sobre si nossa culpa e a pena que esta 
culpa traz. Essa é a “Nova do Evangelho”, 
que na obra completa de Jesus, Deus vê 
a infeliz situação humana, providencia o 
recurso, e se incumbe de pagar o preço, 
alto demais para cada um de nós. Jesus 
não pode ser mero elemento figurativo 
da festa ou um “simples homenageado” 
na ocasião. Se Ele não for a festa, você 
não comemora natal. Portanto, Feliz 
Natal com Cristo.

ESCOLA DOMINCAL 
A partir de 18/02 as classes da EBD 
voltam a funcionar separadamente. Até 
lá serão aulas dadas em conjunto, com a 
contribuição dos seguintes irmãos:
24/12 – Rev. Gérson Gouveia
31/12 – Rev. Carlos Aranha
07/01 – Marineide Aranha
14/01 – Rev. Gerson Gouveia
21/01 – Rev. Flávio Viola
28/01 – Presb. Marçal dos Santos
04/02 – Presb. Waldemar de Lucca
11/02 – Rev. Carlos Eduardo

CONHEÇA A NOSSA IGREJA 
Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 81. O que proíbe o décimo 
mandamento? O décimo mandamento 
proíbe todo o descontentamento com 
a nossa condição, todo o movimento de 
inveja ou pesar à vista da prosperidade 
do nosso próximo e todas as tendências 
ou afeições desordenadas a alguma coisa 
que lhe pertence. 1Co 10.10; Gl 5.26; Cl 
3.5; 1Tm 6.6-10. Pergunta 82. Será alguém 
capaz de guardar perfeitamente os 
mandamentos de Deus? Nenhum mero 
homem, desde a queda de Adão, é capaz, 
nesta vida, de guardar perfeitamente os 
mandamentos de Deus, mas diariamente 
os quebranta por pensamentos, palavras 
e obras. Rm 3.9-10; Tg 3.2.

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.

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.



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
24 

Terezinha de Jesus Succi               3276-9926
Raquel Ferreira Huber           99880-9205

26 
Jarlene Costa Almeida            98237-6853
Maria Ivani Patrocínio             99696-9718
Marilu Lorete de Andrade               3276-6980

27 
Alexandre Camargo Fontes             3234-1506
Yedda Giudici lamarino                3871-5025
Daniella Moreira Felício             99114-5787

29 
Vanderléa Ribeiro             98144-0147

30 
Amanda M. Monte Alegre              98102-3192

31 
Diva Hoffmann Madureira               3236-2303
José Paulo Postal             98734-5050
Terezinha Coletti Castelnovo           3252-0731
Henrique Ap. Casarotto              99563-7557
Elenice e Avahyr Costa, 
51 anos de casamento                3241-6834

“...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 Música – Coordenadores: Presbs. Edison de Souza 

e Márcio Iamarino;
3. OFICIAIS – Presb. Eladio Frutuoso de Campos, Diác. Edinar Lopes de Aquino Jr. e 

respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. M.M. (APMT, Londres-Inglaterra) e Rev. Anderson Olívio de 

Resende (JMN, Santa Cruz das Palmeiras-SP); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Celebrações do Natal;
6. AUTORIDADES – Setec-Serviços Técnicos Gerais-Presidente: Sr. Arnaldo Salvetti 

Palácio Jr.;
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), Miriam de Barros (mãe da Elaine de Barros), 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


