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Sabemos da importância dos pensamentos e como eles influenciam a nossa 
vida, a maneira como nos comportamos, as nossas ações e reações, o modo 
como nos enxergamos e o modo como enxergamos a vida de uma forma geral.  
Que tipos de pensamentos você tem cultivado?

O apóstolo Paulo tinha esta consciência e por isso de maneira tão clara, escreve 
“sobre o que pensar”. Precisamos reconhecer que muitas vezes alimentamos 
nossa mente com aquilo que não contribui para o nosso bem, prejudicando o 
nosso crescimento espiritual e o nosso bom caminhar. As músicas que ouvimos, 
o que assistimos na TV, os acessos na internet, as conversas que temos e tantas 
outras coisas, contribuem para o que se passa em nossa mente.

A mente é o ponto central de ataque do nosso inimigo. Suas ações têm 
por objetivo escravizar o nosso pensamento, gerando dúvidas, ansiedades e 
enfraquecendo-nos em todos os sentidos. É indispensável travarmos uma 
verdadeira batalha para vencermos estes ataques que visam a nossa derrota.

É necessário portanto, “programar” a nossa mente com a mensagem 
libertadora da Palavra de Deus. Por isso, pense naquilo que te fortalece, naquilo 
que edifica e desta forma,  seja sempre fonte de encorajamento e esperança. 
Ocupe sua mente com a Palavra de Deus e os valores cristãos que alimentam a 
alma e redirecionam nossa vida de volta ao nosso Criador. Medite diariamente 
nos ensinos bíblicos e memorize-os a fim de que você esteja preparado com a 
“Espada do Espírito” (Ef. 6.17) quando os maus pensamentos vierem. 

Lembre-se que Deus nos capacita para esta vitória: “Porque as armas da 
nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, 
anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de 
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo...” (2 Co. 10.4-5). 

Rev. Flávio Viola Machado

Pense corretamente
“...tudo o que é verdadeiro,tudo o que é resPeitável, tudo o que justo, tudo o 
que é Puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude 

há e se algum louvor existe, seja isso o que ocuPe o vosso Pensamento”. fP.4.8



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

Hoje Próximo 
domingo

Liturgia Castelnovo (m); 
Marçal (n)

Postal (m); 
Renato Arruda (n)

Som Felipe Elias (m); 
Matheus (n)

Felipe Elias (m); 
Matheus (n)

Diaconia
Átrio

Alison, Mauro 
Dias, Clemente, 
Arlete

Vinícius, Edir, 
Luiz Paulo, 
Keila,Silvia

Diaconia
Pátio

Felipe Elias, 
Elton, Renato 
Pedro

Mauro Carvalho, 
Edinar, Marcos

Recepção
Joelma (m); 
Silvia Elias e 
Vivian (n)

Renato (m); 
Cássio, Kátia, 
Marizete (n) 

Projeção Kaléo (m); 
Natan (n)

João Vitor (m); 
Gabriel (n)

Pianistas Gisele Oliveira Alison 
Fernandes

Ceia

Edison, Edu.
Oliveira, Eli, 
Marçal,
Renato, 
Hamilton, 
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
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! 

GRUPOS FAMILIARES
Dia 31/01, próxima quarta-feira, teremos 
nossa primeira reunião com todos os 
Grupos Familiares, às 20hs, na IPCamp. 
Traga um prato doce ou salgado para a 
nossa confraternização após a reunião. 
Contamos com a presença de todos.



vida comunitária
EU E MINHA FAMÍLIA NA ESCOLA 
DOMINICAL

Este é o nosso tema para a Escola 
Bíblica Dominical em 2018. A partir de 
18 de fevereiro iniciaremos os cursos 
de 2018: Departamento Infantil com 
classes para as crianças de 0 a 10 anos; 
Departamento Intermediário para 
os pré-adolescentes, Departamento 
de Adolescente, Departamentos da 
Mocidade. Departamentos de Adultos 
com os temas: Preparação para 
Profissão de Fé e Batismo, Doutrinas 
Básicas, História Geografia e Cronologia 
Bíblica, Casais e Ética Cristã. Até lá 
serão aulas dadas em conjunto, com a 
contribuição dos seguintes irmãos:
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 91. Como se tornam os 
sacramentos meios eficazes para a 
salvação? R. Os sacramentos tornam-
se meios eficazes para a salvação, não 
por alguma virtude que eles ou aqueles 
que os ministram tenham, mas somente 
pela bênção de Cristo e pela obra do 
seu Espírito naqueles que pela fé os 
recebem. Ref. 1Pe 3.21; Rm 2.28-29; 
1Co 12.13; 10.16-17. Pergunta 92. Que é 
um sacramento? R. Um sacramento é 
uma santa ordenança, instituída por 
Cristo, na qual, por sinais sensíveis, 
Cristo e as bênçãos do novo pacto são 
representadas, seladas e aplicadas aos 
crentes. Ref. Mt 26.26-28; 28.19; Rm 4.11.

VILA DE HISTÓRIAS
Venha integrar a equipe da Vila de 
Histórias no trabalho de evangelização 
de crianças... cantando, tocando, 
brincando, escrevendo e contando 
histórias para levar a palavra de Deus 
aos pequeninos! Próxima reunião 04/02, 
às 17h.

FESTIVAL IPCAMP DE MÚSICA CRISTÃ 
2018

Em todos os sábados do mês de 
setembro, acontecerá em nossa Igreja 
o FESTIVAL IPCAMP DE MÚSICA 
CRISTÃ 2018, aberto a todas as Igrejas 
Evangélicas de Campinas e região. 
Desde o início de janeiro, estamos 
realizando um concurso para elaboração 
do logotipo do festival. Você poderá 
criar e elaborar uma arte (desenho) 
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!

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

29
Ivani e Antônio Patrocínio,  
52 anos de casamento             3241-7070
Elisa e Hamilton Ribeiro, 
30 anos de casamento           3289-9508

Fevereiro
01 

Larissa Visockas Rui   (19) 3456-4547
José Carlos Fernandes            3325-0627
Kátia e Fernando Coeli, 
26 anos de casamento                99160-3324
Lúcia e Wagner Siqueira, 
38 anos de casamento                   3258-6357

02 
Mirian Bezerra de Sousa             3854-3064 

03 
Felipe Borges de Lucca            3276-3792
Filipe Motta Amaral           99138-2344

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 – Que sejamos mais consagrados a Deus.
2.DEPARTAMENTOS - Sala de Costura – Coordenadora: Keila Mendes Teixeira;
3. OFICIAIS – Presb. Renato Arruda, Diác. Adriano Rodrigues Alves e respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. G. W. C.  (APMT, Oriente Médio) e Rev. Júlio César Pires Rosa 

(JMN, Palmas-TO); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Acampamento da Família 2018;
6. AUTORIDADES – Casa Civil da Presidência da República – Sr. Eliseu Padilha;
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, Elcio da Silva (Conhecido de Izza Decari), 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 

(*) João 4.22-24
Hino 3 A Igreja em Adoração
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Isaías 41.8-10
(*) Oração Silenciosa
Hino 146 Segurança do Crente
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 103.01-02
Dízimos e Ofertas

Hino 64 Grata Memória
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Gratidão pelas Famílias 
Hino 178 A Excelência do Amor
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus Vos Guarde

Poslúdio
Pastorais


