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Quem já jogou futebol na infância já fez essa pergunta em alguma partida entre amigos. 
Vai para o jogo já começado e quer saber quais são os companheiros de time para não fazer 
um passe ao adversário e, principalmente, saber para que lado deve chutar a gol – correndo 
o grande risco de disparar contra o próprio goleiro e seu time já expulsá-lo de campo... 

Nesta semana iniciou mais uma Copa do Mundo e pelo planeta inteiro é um assunto 
comum. Ali estão os que sabem para onde chutar e qual o objetivo de estarem naquele país 
distante, sendo vistos por todo lado. As conquistas e projeção darão um outro rumo às suas 
vidas. Estão lá para isso mesmo.

Nossa vida é mais que uma partida de futebol, mas é muito semelhante quando a 
olhamos pelo lado da competição diária, precisando vencer o tempo todo, não querer ser 
deixado de lado ou ficar para trás. E a pergunta pode ser recorrente: para que lado eu chuto?

No coração que está entregue a Cristo esta dúvida não existe. Sabe para onde olha e 
caminha, tem plena consciência de que a jornada ainda está em andamento, enfrenta as 
lutas e adversários com a certeza de que há Alguém por trás que o fortalece e acompanha. 
A caminhada do cristão já foi contada naquele importante livro chamado “O Peregrino” que 
está a caminho da Mansão Celestial e precisa passar por adversários fortes. Mas sabe que a 
conquista trará uma alegria mais que especial, já que somos mais que vencedores por causa 
de Cristo.

Na competição esportiva, uns se alegram porque ganharam e outros choram porque 
perderam. Na caminhada da fé, nos alegramos com quem também se alegra e choramos 
dividindo as tristezas dos que também choram. Não é competição, é companhia. Não é 
preocupação de chegar primeiro, mas de chegar no alvo. Não é carreira solo, mas vivência 
na comunhão fortalecendo quem vai ao lado.

Esse é o lado, essa é a direção. Que a euforia de uns jogos não seja maior do que a 
compreensão de que um mês de jogos não são mais importantes do que anos de vida.

Que Deus nos ajude!
Rev. Carlos Eduardo 

Para que lado eu chuto?
"Irmãos, não Penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coIsa 

faço: esquecendo-me das coIsas que fIcaram Para trás e avançando Para 
as que estão adIante, ProssIgo Para o alvo, a fIm de ganhar o PrêmIo do 

chamado celestIal de deus em crIsto jesus." fP 3.13,14



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.

Quarta-feira  - 20horas
SÃO QUIRINO  -  Beth e Walmir Vida – 
3256-2433 /99774-8598  

Quinta-feira – 19h30min
SWIFT -  Rev. Flávio Machado - 99109-
6613

Sexta-feira - 20horas
GUANABARA - Simone e Maurício Gozzi 
- 3203-2159 / 98125-4645 
NOVA EUROPA – Rose e Eduardo 
Oliveira – 3342-0622 / 98131-6565  
BARÃO-PAULÍNIA – Eliane e Márcio 
Iamarino – 3199-0555

Hoje Próximo 
domingo

Liturgia Daniel (m); 
Postal (n)

Edison (m); 
Marçal (n)

Som Alexandre (m); 
Vinícius (n)

Valter (m);  
Valter, 
Alexandre (n)

Diaconia
Átrio

Rafael, 
Armando, 
Alexandre, Lúcia, 
Vívian

Alison, 
Mauro Dias, 
Clemente, Silvia

Diaconia
Pátio

Adriano, Danilo, 
André Iamarino, 
Valter

Felipe Elias, 
Elton, Ren.Pedro

Recepção Cássio, Kátia (m); 
Ilce,Magiane (n)

Joelma (m); 
Vívian, 
Sílvia Elias (n) 

Projeção Raquel (m); 
Laís (n)

Káleo (m); 
Gabriel (n)

Pianistas Rafael Campos Gisele Oliveira 

Ceia

Castelnovo, 
Daniel, Eladio, 
Ferdinando,
Ren. Lopes, 
Moisés, Paulo, 
Edu.Oliveira

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: Diego Tescarollo, João 
Vinícius de Abreu e Alexandre Clemente 
da Silva.
Missionários: Ivanda Borges e Rev. Wilson 
Rodrigues
Parcerias: JMN/IPB Campo de Roda Velha 
(BA), Os Gideões Internacionais no Brasil

MUSICAL “RESGATADOS” 
No domingo 23, no culto da noite, o Ministério de Artes e 
a Juventude (jovens e adolescentes) vão apresentar este 
musical, que também contará uma interessante experiência 
de vida com Deus. Faz parte de nossa celebração pelo Dia 
do Jovem Presbiteriano. Além de vir, traga algum jovem ou 
adolescente para participar também.



vida comunitária

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Terça, 19 – Artes (14h); Ensaio Louvor 
(20h);
Quinta, 21 – Costura (14h); Coral (20h);
Sábado, 23 – Encontro da JD (8h); SAF 
Plenária (14h); UPA (17h); UMP (19h30);
Domingo, 24 – Almoço da Família; Musical 
Juventude;
Terça, 26 – Artes (14h); Ensaio Louvor 
(20h); Diretoria JD;
Quinta, 28 – Costura (14h); Coral (20h);
Sábado, 30 – Conselho (7h30); UCP 
(9h30); UPA (17h); UMP (19h30);
Terça, 03/07 – Ensaio Louvor (20h);
Qui-Dom, 05-08 – EBF;
Sexta, 06 – SAF Oração (14h)
Sábado, 07 – Planejamento Liderança 
(8h30); UMP (19h30);
Terça, 10 – Ensaio Louvor (20h)
Dom-Seg, 09-16 – Pé na Estrada em 
Campos do Jordão.

GRUPOS FAMILIARES 
A proposta de estudos se dá sobre o 
Catecismo Nova Cidade. Em cada semana 
temos uma nova pergunta para discussão 
e reflexão nos grupos. Participe e cresça. 
PERGUNTA 18 – Deus permitirá que 
nossa desobediência e idolatria passem 
sem punição? Não, todo pecado é contra 
a soberania, a santidade e a bondade de 
Deus, e contra sua justa lei, e Deus se ira 
com justiça quando cometemos pecados 
e os punirá por seu justo juízo tanto 
nesta vida como na vindoura. EFÉSIOS 
5.5-6 Porque bem sabeis isto: que nenhum 
devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é 
idólatra, tem herança no reino de Cristo e 
de Deus. Ninguém vos engane com palavras 
vãs; porque, por estas coisas, vem a ira de 
Deus sobre os filhos da desobediência.

SAF- EXECUTIVA E PLENÁRIA
Dia 23/06, sábado, às 14horas  teremos 
a nossa Reunião Executiva e Plenária. 
Todas as sócias estão convocadas.

TESTE BÍBLICO 12 
1) Como respondeu Jacó sobre à 
pergunta que Faraó lhe fez sobre sua 
idade? 2) Onde Jacó pediu a José que o 
sepultasse? 3) Por que José não gostou 
da maneira pela qual Jacó abençoou, 
simultaneamente, Efraim e Manassés? 
4) Por amor de quem Deus abreviará os 
dias da grande tribulação? 5) Como se 
chamava a mulher que ungiu os pés de 
Jesus, em Betânia, e os enxugou com 
seus cabelos? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 
DO TESTE ANTERIOR – 1) Não. José 
recebia a interpretação da parte de 
Deus - Gênesis 40.8,41; 16.25; 2) Que lhe 
trouxessem da Canaã o irmão mais novo 
- Gênesis 42.1,16,19,20; 3) Na terra de 
Gosen - Gênesis 46.34; 4) Que seus dois 
filhos se assentassem, um à sua direita 
e outro à sua esquerda, no seu Reino - 
Mateus 20.21; 5) Na questão do tributo a 
César foram os fariseus e os herodianos - 
Mateus 22.15,16; Marcos 12.12. Na questão 
do grande mandamento foi um escriba, 
representante dos fariseus - Mateus 
22.34,35; Marcos 12.28.

FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ 
As inscrições estão abertas para 
participação no festival. Se você deseja 
apresentar sua composição, veja pelo 
regulamento como pode ser feito. Os 
detalhes estão no site ipcamp.org.br/
festivaldemusica. Em todos os sábados 
de setembro, para celebrarmos ao 
Senhor com música. Participe!



aniversariantes
17 

Bruno Henrique Dias            99210-1493 
Ana Regina e Silmar Molina, 
2 anos de casamento          98327-0325 

19 
Mauro Mairton Giesbrecht        3255-2043
Dulce Miriam C. Freitas           98204-1672

20 
Alcides Fernandes Neto             3276-4079
Hermes Rodrigues Alves         97402-9941

Priscila e Eduardo Tonicioli, 
9 anos de casamento               98817-6367

21 
Antônio Carlos Patrocínio          3241-7070
João de Sá Viana             3832-0938
Lucas Rocco Ando           98140-4039

22
Marília e Bruno Dias 
5 anos de casamento           99210-1493

23
Márcio Gabriel Inada  
Antonio Trancoso Oliveira Jr. 98999-9181

1º ENCONTRO DE SERVIÇO 
A Junta Diaconal está promovendo um encontro de treinamento para diáconos, 
auxiliares, diaconias, tanto de nossa igreja como para outros de igrejas irmãs. Dia 23, 
a partir das 8horas. 
Procure o presidente, 
Diác. Cristiano Corat, 
e faça sua inscrição. 
O propósito é nos 
ajudarmos para 
melhor servir ao 
Senhor da Igreja e à 
Igreja do Senhor.

ESCOLA BÍBLICA DE 
FÉRIAS 

A Equipe do PÉ NA 
ESTRADA realizará a 
EBF MQV – “Mais que 
Vencedores” nos dias 
05 a 07 de julho, das 
14 às 17horas, fazendo 
o encerramento no 
domingo dia 08, no 
horário da Escola 
Bíblica Dominical. 
Traga seus filhos, netos 
e convide crianças 
para este importante 
trabalho. Ore pela 
equipe, pela EBF e, 
se puder de alguma 
forma ajudar, procure 
o Pastor Flávio.



“...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 – A copa pode esconder os grandes problemas do país, mas não pode nos 
privar de orar pelo país.

2.DEPARTAMENTOS - Coral Rev. Zacarias de Miranda: Conselheiro: Presb. Eladio; 
Conselho Diretor: Pedro, Marilu e Débora; Secretárias: Leila, Rute e Terezinha; 
Regente: Laura; Pianistas: Cintia e Rafael;

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

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Basílio Oliveira Gonçalves (APMT, Dakar-Senegal) e Rev. 
Manoel Zico de Souza Domingos (JMN, Tianguá-CE); 

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Musical  “Resgatados” pela Juventude em 24/06;
6. AUTORIDADES – Ministério das Cidades - Sr. Alexandre Baldy;
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, Eunice de Carvalho Borges, Presb. João de Sá 
Viana, Irma Queiroz de Paula (mãe da Leda Queiroz de Paula), Jacy Ferraresso e 
Romildo Meschini (familiares da Maria José Dias), Vanessa Decari  (filha da Izza 
Decari), José Venâncio da Silva (conhecido da Leila Reis).

agenda de oração

2ª FESTA DAS NAÇÕES
Já estão em andamento as tarefas da gincana. Visitantes de 1ª vez na Escola Dominical 
contam pontos até o dia 05/08. Escreva para os missionários do seu país – conte para 
eles que estamos intercedendo a Deus pelo trabalho que realizam. Faça contato com 
o Cônsul do País: a gincana também é evangelística. Hoje conhecemos a DINAMARCA: 
Terra da Felicidade. “A Dinamarca é uma monarquia com uma economia mista 
capitalista, possui o mais alto nível de igualdade de riqueza e foi considerado, em 2011, 
o país com menor índice de desigualdade racial do mundo. Segundo a Revista Forbes, 
pesquisas classificaram a Dinamarca como “o lugar mais feliz do mundo”, com base na 
saúde, bem-estar, assistência social e educação. De acordo com as estatísticas oficiais 
de janeiro de 2014, 78,4% da população da Dinamarca são membros da Igreja Nacional 
da Dinamarca. A denominação religiosa oficial é a Luterana. As religiões no país estão 
assim representadas: Cristianismo 84%, Agnosticismo 10%, Islamismo 3%, Ateísmo 
1% e outros (Catolicismo, Budismo etc.) 2%. A Constituição do país estabelece que os 
membros da família real devem ser seguidores da Igreja Nacional da Dinamarca, que 
é a igreja do estado, embora o restante da população seja livre para aderir a outras 
religiões. Uma pequena comunidade Batista existe desde de 1840 e é representada pela 
União Batista da Dinamarca. Os Calvinistas são representados por quatro igrejas unidas 
no Sínodo Reformado da Dinamarca. Portanto, ao contrário do que afirmou William 
Shakespeare na tragédia “Hamlet”, não há nada de podre no Reino da Dinamarca. A 
frase criada pelo autor se referia, apenas, às traições e homicídios que ocorriam na 
estória da tragédia shakespeariana. A capital da Dinamarca é Copenhague e, desde 
1972, o país é governado pela Rainha Margarida II.



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

ADORAÇÃO
Prelúdio
Saudação

(*) João 1.1-14
Hino 35 Adoração e Súplica
(*) Oração
Hino Coral Ele é Jeová 

CONTRIÇÃO 
(*) Isaías 1.18-20
(*) Oração Silenciosa
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Lucas 18.9-14
Dízimos e Ofertas
Hino 61 Ações de Graças

(*) Oração
EDIFICAÇÃO

Hino Coral Te Adoramos, Ó Cristo 
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Hino Coral Memória de Mim
(*) Instituição da Eucaristia
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Fortalece a Tua Igreja

Poslúdio 
Pastorais

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

liturgia culto manhã

ADORAÇÃO
Louvado Seja

Saudação
(*) Salmo 145.1-7
Eu Te louvarei
Ele é exaltado
(*) Oração  

CONTRIÇÃO
(*) Salmo 145.8-13
(*) Oração Silenciosa
Em Teus braços
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 145.14-21

Dízimos e Ofertas
Rei meu
(*) Oração
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Ouvir o Teu falar
(*) Leitura Bíblica
Mensagem 

CONSAGRAÇÃO
Ressuscita-me
(*) Oração 
(*) Bênção Apostólica
Fortalece a Tua Igreja

Pastorais

liturgia culto noite


