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Você deve ter recebido uma mensagem pelas redes sociais fazendo a conta do tempo 
deste ano que começamos. Então dizia que “daqui 40 dias é carnaval, depois mais 40 
e já é páscoa, daí depois de 60 dias é a Copa do Mundo, depois de 120 dias é eleição e 
depois de 60 dias já é réveillon de novo”. Uma outra contagem é por todos os feriados 
e dias que não haverá trabalho, mostrando como 2019 chegará muito mais rápido. A 
verdade é que o ano só demora para terminar até completarmos 18 anos. Depois disso, 
cada ano chega e se encerra mais rápido que o anterior. Nós apenas tentamos achar 
algumas “justificativas” desse acontecimento.

Estamos falando do Séc. XXI. Segundo alguns historiadores, Moisés viveu por volta 
do ano de 1.500 a.C.. E ao escrever o Salmo 90 ele já mostrava sua preocupação com o 
ano passando rápido. Nesse, e em outros textos bíblicos, a preocupação com o tempo 
não se faz pela contagem de quantas vezes o sol vai dormir e renascer depois de uma 
noite, mas como deve nos ser útil para o que necessitamos realizar. O apóstolo Paulo 
enfatiza que precisamos “remir o tempo, porque os dias são maus” (Ef 5.16), só que 
antes ele apela à maneira inteligente de viver, não como ignorantes ou despreocupados, 
e fazendo o tempo servir para o que é importante.

Cuide para não deixar que as coisas importantes se tornem urgentes. Quando se tem 
que cuidar das coisas com urgência, corre-se o risco de perder algo, esquecer detalhes, 
decidir de maneira equivocada. Sabendo lidar com tudo, tratando como importante, há 
muito mais serenidade para desenvolver sem os perigos do tempo da urgência.

Deus criou o dia com 24 horas. Se delas convém reservar 8 horas para dormir bem 
e saudavelmente, nas 16 restantes você terá tempo suficiente para sua alimentação, 
descanso e trabalho. Seja bom mordomo no uso do seu tempo – não há resistência 
física no ser humano que, querendo usar de heroísmo, acha que pode dormir pouco, 
comer rápido e se acabar no trabalho. Se houvesse, Deus teria criado o dia com 36 
horas! Ele continua sendo muito mais sábio que a criatura. Então, respeite seu limite, 
respeite seu tempo, respeite a vida que Deus lhe deu. Se não foi possível realizar todas 
as atividades previstas, ou você programou mal sua agenda colocando muita coisa ou 
está sendo negligente e distribuindo mal as atividades e paradas. Não culpe o dia curto, 
não culpe a Deus. 

O dia será sempre corrido. O ano será sempre corrido. Tudo passa rapidamente e 
nós voamos!

Rev. Carlos Eduardo

Tudo passa rapidamenTe e nós voamos – salmo 90.10



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)

Edison   (m); 
Edu.Oliveira  (n)

Som Felipe Elias (m);  
Rafael Campos (n)

Valter (m);  
Valter (n)

Diaconia
Átrio

Marcelo, Alcides, 
Vandré, Suelene, 
Vívian

Rafael, Armando, 
Alexandre, Lúcia, 
Marizete

Diaconia
Pátio

Ronivon, 
Maurício, André 
Mendes

Adriano, Danilo, 
André Iamarino, 
Valter

Recepção Leda (m); Ilce e 
Maria do Socorro (n)

Leda (m); Ilce e 
Magiane (n) 

Projeção Natan (m); 
Guilherme (n)

Raquel (m); 
Laís (n)

Pianistas Alison Fernandes Rafael Campos

Ceia

Castelnovo, Edu.
Viana, Eladio, 
Pedro
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

ENVELOPES DE CONTRIBUIÇÃO
Estão disponíveis os conjuntos 
de envelopes de contribuição aos 
membros da igreja para a consagração 
fiel dos dízimos e ofertas. Retire com os 
diáconos de plantão.

REV. CARLOS EDUARDO 
Até o dia 28 estará na coordenação 
e aulas no Curso de Preparação de 
Obreiros, em Patrocínio-MG. Ore por 
seus pastores.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Sábado, 20 – Confrat. Min. Música;
Sábado, 27 – JD Plenária (9h); SAF 
Plenária (14h);
Domingo, 28 – Almoço da Família (12h);
Quarta, 31 – Todos os GFs.



vida comunitária
CONHEÇA A NOSSA IGREJA 

Nossas convicções de fé são expressas 
pelo Breve Catecismo. Assim cremos: 
Pergunta 87. Que é arrependimento 
para a vida? Arrependimento para 
a vida é uma graça salvadora pela 
qual o pecador, tendo um verdadeiro 
sentimento do seu pecado e percepção 
da misericórdia de Deus em Cristo, se 
enche de tristeza e de horror pelos 
seus pecados, abandona-os e volta para 
Deus, inteiramente resolvido a prestar-
lhe nova obediência. 2Co 7.10; At 2.37; 
Lc 1.77-79; Jr 31.18-19; Rm 6.18. Pergunta 
88. Quais são os meios exteriores 
e ordinários pelos quais Cristo nos 
comunica as bênçãos da redenção? 
Os meios exteriores e ordinários 
pelos quais Cristo nos comunica as 
bênçãos da redenção, são as suas 
ordenanças, especialmente a Palavra, 
os sacramentos e a oração; as quais 
todas se tornam eficazes aos eleitos 
para a salvação. At 2.41-42.

CONFRATERNIZAÇÃO DA MÚSICA
No próximo sábado, dia 20, teremos 
uma reunião e confraternização com 
churrasco no Clube dos Médicos, em 
Sousas. Estão convidados todos que 
participaram das equipes de louvor e 
da escala de pianistas/organistas no 
ano de 2017 e também aqueles que 
querem nos ajudar em 2018. O custo 
é de R$ 10,00 por pessoa e mais carne 
e refrigerante proporcional ao seu 
consumo. IMPORTANTE CONFIRMAR 
SUA PARTICIPAÇÃO E PAGAMENTO 
ATÉ HOJE. Maiores informações com os 
Presbíteros Edison de Souza e Márcio 
Iamarino.

PROGRAMA INTERESSANTE 
Em janeiro, o Museu da Imagem e do 
Som (MIS) oferece uma programação 
eclética com diretores e produções de 
ponta. Todas as sessões têm entrada 
gratuita e está localizado no Palácio dos 
Azulejos, à Rua Regente Feijó, 859. Para 
conhecer a agenda, acesse http://www.
campinas.sp.gov.br/noticias-integra.
php?id=33354. 

EU E MINHA FAMÍLIA NA ESCOLA 
DOMINICAL

Este é o nosso tema para a Escola 
Bíblica Dominical em 2018. A partir de 
18 fevereiro iniciaremos os cursos para 
crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Até lá serão aulas dadas em conjunto, 
com a contribuição dos seguintes irmãos:
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

FESTIVAL DE MÚSICA 
Em todos os sábado de setembro, nossa 
Igreja estará organizando o FESTIVAL 
IPCAMP DE MÚSICA CRISTÃ 2018, 
aberto a todas as Igrejas Evangélicas 
de Campinas e região. Para isso, a 
partir de hoje, estamos realizando 
um concurso para elaboração do 
logotipo do festival. Você poderá criar 
e elaborar uma arte e encaminhar 
para os responsáveis do Ministério 
de Música, onde serão avaliados 
por sua criatividade e originalidade, 
devendo constar nesse trabalho o 
nome completo do festival. Sua criação 
deverá ser encaminhada no máximo 
até o próximo dia 25/02/18 para os 
e-mails marcioiamarino@terra.com.
br e cearanha@uol.com.br. A arte 
vencedora será utilizada em todos os 
canais de divulgação do festival, e o 
seu criador será premiado com uma 
inscrição para o Acampamento da 
Família 2019. PRESTIGIE E PARTICIPE!

14 Dolores Gonçalves Tabossi             3243-6992
Sônia Martimiano Lopes             98716-9292

16 Eunice e José Borges, 
53 anos de casamento                3241-8702

17 Vangri de Oliveira Camargo          98154-7818
Renata Fadul Signorelli                3325-1727
Evandro Ferreira Melarato              3243-7260

18 Armando Avancini                 3241-6793
Gabriel F. Duarte de Freitas             3326-9765

19 Beatriz de Oliveira Fernandes        3342-2594
Shirlei Cancian Soares                3287-4832

20Matheus Vasconcellos Baço             3383-1915

aniversariantes



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

“...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 – Férias apenas para o corpo. Para o coração não pare de servir ao Senhor.
2.DEPARTAMENTOS - Pé na Estrada – Coord. Rev. Flávio Machado;
3. OFICIAIS – Presb. Paulo Fernando A. Silva, Diác. Marcelo Tognolo e respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Daniel Charles Gomes (APMT, Higashiura-Japão) e Rev. Israel 

Tavares Batista (JMN, São Cristóvão-SE); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Aulas especiais da Escola Dominical;
6. AUTORIDADES – Presidente do Brasil – Michel Temer;
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Guiomar Souza 

Pedro, Josefina Aimbiré de Moraes, Else Camargo Freitas, Doraci Silva Ramos, Elza 
Polli, Lucca Cremer, Presb. João de Sá Viana, família Decari: Carlos, Izza, Lelces, João e 
Sofia, Jacy Ferraresso e Romildo Meschini, (familiares da Maria José Dias), Irma Luzia 
de Queiroz de Paula (mãe da Leda Queiroz de Paula).

agenda de oração

liturgia culto manhã
ADORAÇÃO
Prelúdio 
Saudação

Isaías 12
Hino 26 Ao Deus Grandioso
(*) Oração

 CONTRIÇÃO 
(*) Salmo 42.1-5
(*) Oração Silenciosa
Hino 68 Necessidade
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 2 Coríntios 5.14-17
Dízimos e Ofertas

Hino 336 Transformação
(*) Oração 

EDIFICAÇÃO
 (*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Hino 104 Linda Melodia
 (*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Vem Derrama a Paz

Poslúdio 
Pastorais


