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Naturalmente a adolescência não é uma fase tão fácil assim, afinal deixar a infância 
rumo a fase adulta, traz consigo o peso das responsabilidades, a descoberta de que 
a vida não é feita apenas de brincadeiras e diversões, bem como a percepção de que 
existem dúvidas, medos e definições muito importantes a serem tomadas...e tudo isto 
acompanhado por um coração que vai aprendendo aos poucos a lidar com as emoções, 
alegrias e frustrações que a vida oferece. Este é sem dúvidas, um momento de auto-
afirmações e de transformações físicas, mentais, emocionais e espirituais...enfim, é o 
início de um longo processo de amadurecimento.

Considerando isto, podemos afirmar que a adolescência tem seus desafios...
principalmente para o adolescente comprometido com Deus que tenta se manter firme na 
Palavra e na caminhada com Jesus num mundo de grandes transformações, com valores 
cada vez mais contrários aos valores cristãos, num universo extremamente tecnológico 
com excesso de informação, quer sejam boas ou ruins.

Por este motivo, o trabalho da UPA (União Presbiteriana de Adolescentes) é essencial,  
pois visa fortalecer a vida espiritual dos adolescentes através de estudos e reflexões na 
Palavra de Deus; estreitar a comunhão com amigos e irmãos que tem os mesmos princípios 
e valores e que vivem dilemas semelhantes; desenvolver a liderança e proporcionar 
momentos de alegria e diversão. 

Quero deixar alguns conselhos bem objetivos aos nossos adolescentes, nesta data em 
que celebramos o Dia do Adolescente Presbiteriano:

Aconteça o que for, não abra mão de caminhar com Jesus, mantendo-se sempre firme 
nos valores cristãos. Não se afaste Daquele que é a fonte de vida e alegria verdadeira!  

Em cada escolha, busque a sabedoria que vem do Alto, através dos conselhos e valores 
do Senhor, sempre buscando a direção que Deus tem para você, através do Espírito Santo. 
Escolha ser santo e tenha coragem para dizer "não" aos convites do pecado e tentações 
que virão.

Converse e se aconselhe com aqueles que tem um pouco mais de experiência do que 
você pelos anos já vividos e pelos erros e acertos cometidos até aqui. Isto vai te ajudar 
bastante!

Continue compartilhando seu sorriso e usando sua força para abençoar nossa Igreja. 
Vocês são extremamente importante para nós.

Que sua adolescência seja repleta da presença de Deus, cheia de momentos de grande 
alegria como a vida com Jesus deve ser. 

Rev. Flávio Viola Machado

Dia Do aDolescente Presbiteriano
"ao Mestre sejaMos fiéis, nas trevas sejaMos luz, nas lutas sejaMos fortes, 

servinDo ao senhor jesus" (Moto uPa)



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
NOVA EUROPA – Rose e Eduardo 
Oliveira – 3342-0622 / 98131-6565  
BARÃO-PAULÍNIA – Eliane e Márcio 
Iamarino – 3199-0555

Hoje Próximo 
domingo

Liturgia Edu.Tonicioli (m); 
Ren. Arruda (n)

Eladio (m); 
Edison (n)

Som Valter (m);  
Valter (n)

Alexandre (m);  
Vinícius (n)

Diaconia
Átrio

Alison, 
Mauro Dias, 
Clemente, Silvia

Rafael, 
Armando, 
Alexandre, 
Lúcia, Vívian

Diaconia
Pátio

Felipe Elias, 
Elton, Ren.Pedro

Adriano, Danilo, 
André Iamarino, 
Valter

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

Vívian (m); Ruth 
Castelnovo, 
Ren.Lopes (n) 

Projeção Kaléo (m); 
Gabriel (n)

Maicon (m);  
João Duarte (n)

Pianistas
Equipe de 
Louvor 
Adolescentes

Ricardo Tibério 
+ Orquestra 
Filarmônica 

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

DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO 
O quarto domingo de julho é reservado especialmente para agradecermos a Deus pela 
vida dos nossos adolescentes. Esta data foi oficializada  no 1º Congresso Nacional de 
Adolescentes Presbiterianos, ocorrido em 1989 na cidade de Governador Valadares/ 
MG. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, as atividades da UPA (União Presbiteriana 
de Adolescentes) são destinadas àqueles que tem entre 12 e 17 anos. Vamos juntos 
agradecer a Deus pelos nossos adolescentes!

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Hoje, no culto da manhã, a Assembleia 
toma conhecimento das informações 
da vida da igreja em 2017 e o que 
projetamos para 2018. Ore por nossa 
igreja e participe responsavelmente 
como membro da comunidade.



vida comunitária

CAMINHE COM A IPCAMP 
Dom, 22-29 – Supremo Concílio da 
Igreja Presb. do Brasil;
Terça, 24 – Ensaio Louvor (20h);
Sábado, 28 – Plenária SAF (14h);
Domingo, 29 – Almoço da Família;
Terça, 31 – Ensaio Louvor (20h);
Quinta,02/08 – Costura (14h); Coral 
(20h);
Sexta,03 – Saf Oração (14h30);
Sábado,04 – Conselho (7h30); UCP 
(9h30); DNA e Intercâmbio UPA; 
UMP.

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 23 
– Por que o Redentor tem de ser 
verdadeiramente Deus? Porque,  em 
virtude de sua natureza divina, sua 
obediência e seu sofrimento seriam 
perfeitos e eficazes, e ele seria 
capaz de suportar a justa ira de Deus 
contra o pecado, embora vencendo 
a morte. ATOS 2.24 Ao Qual Deus 
ressuscitou, soltas as ânsias da morte, 
pois não era possível que fosse retido 
por ela.

TESTE BÍBLICO 17
 1)  Onde se acha a resposta de 
Moisés ao clamor dos filhos de Israel 
contra o Senhor, quando eles se 
viram perseguidos pelos egípcios? 2)  
Por quanto tempo os filhos de Israel 
alimentaram-se de maná? 3)  Na 
peleja contra Amaleque, em Refidim, 
qual foi o fator dominante da vitória 
de Israel? 4)  Como os escribas 
explicavam o poder de Jesus em 
expelir demônios, e onde se encontra 
a resposta que Jesus lhes deu? (A 
partir daqui estamos no Evangelho 
de Marcos) 5)  Quais são os tipos 
diferentes de solo mencionados por 
Cristo na parábola do semeador? 
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE 
ANTERIOR - 1)  A explicação do rito da 
Páscoa acha-se em Êxodo 12.26,27; 2)  
Os judeus viveram 430 anos no Egito 
e ao saírem, eram 600 mil homens - 
Êxodo 12.37,40; 3)  No deserto Deus 
guiou os israelitas de dia por uma 
coluna de nuvem e, de noite, por 
uma coluna de fogo - Êxodo 13.21,22; 
4)  No batismo de Jesus, o Filho é 
batizado, o Espírito Santo desce em 
forma de pomba, e o Deus Pai fala - 
Marcos 1. 9-11; 5)  A primeira bênção 
concedida por Jesus ao paralítico foi 
espiritual - Marcos 2.5.

aniversariantes
23 

Samira de Oliveira Santin            3722-2176
Letícia Braga de Oliveira             3223-2896 

24 
Ana Luíza Dias Oliveira           98429-1006

25
Carlos Henrique Paganin        98238-3608
Isabella Clemente Robles      99829-0880

26
Sônia e Daniel Faria, 
43 anos de casamento     (22) 99722-8220
Ivan Cintra Marcinovski           99227-3841

27 
Cláudio Ferreira da Cunha      99498-9738

28 
Rafael Rodrigues Uliani           99375-2000
Silas Reis de Oliveira              3207-0728



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. No dia da festa, como não podemos limitar a festa a nós 
mesmos, a classe deverá trazer alimentos não perecíveis para doação à Junta Diaconal 
– aqui é importante o coração liberal e generoso. A classe deverá cantar pelo menos 
uma estrofe do hino do país representado, não podendo usar playback ou gravação com 
vozes para acompanhar. Também deverão ser trazidas lembranças a serem distribuídas 
a todos os participantes da festa. Hoje conhecemos a ARÁBIA SAUDITA: Capital: Riade. 
Situa-se no continente asiático. Seu nome oficial é Reino da Arábia Saudita. País de 
população de 25,7 milhões. Língua oficial: árabe. Seu tamanho é de 2.150 mil km². Seu 
clima predominante é o desértico. Seu governo é Monarquia Absolutista Islâmica 
Wahhabista. A moeda principal é o RIYAL (1 dólar = 3,75 riyals). A religião predominante 
é o islamismo. Como culinária principal tem as frutas secas e o pão. A expectativa de 
vida é de 73 anos. PIB de 646,4 bilhões. Na cultura árabe saudita, as mulheres usam 
túnicas longas deixando apenas os olhos a mostra; é proibido o consumo de álcool; e 
não comem carne suína. Na economia, o petróleo é a maior fonte de renda do país e 
são responsáveis por 38% da exportação deste produto ao mundo. CRISTIANISMO: não 
há igrejas conhecidas. A maioria dos cristãos são imigrantes ou estrangeiros. Governo 
chegou a decretar uma modificação na lei sharia que pode marcar o fim do cristianismo 
naquele país. Pelo Portas Abertas, em 1910 havia apenas 50 cristãos (0.1% da população), 
e hoje este número já chega a 4.4%. Qualquer manifestação pública de outra religião 
é ilegal e os cristãos são forçados a participar das rezas islâmicas. Em 2014 o governo 
decretou pena de morte a quem fosse visto carregando as escrituras sagradas, assim 
como para aquele que ousasse se converter para outra religião.

ALMOÇO
Olá! Venha saborear mais um delicioso prato de inverno: a Vaca Atolada, acompanhada 
de arroz branco, uma boa farofa, salada de folhas, uma doce sobremesa e, claro, 
um saboroso café. Nos reuniremos para nos sentarmos à mesa e saborearmos este 
apetitoso prato. 
Participe de mais este encontro de família e amigos da Ipcamp.
Dia: 29/07/2018, às 12hORAs
Valores:
Até 05 anos – gratuito
Até 10 anos – R$ 12,50
Acima de 10 anos – R$ 25,00
Reservas:
Pelo WhatsApp - 19-9.8220-
3260, facebook: Arlete Dias ou 
email: aaaamdias@gmail.com
Excepcionalmente este 
mês a data do almoço da 
família foi alterada para o 
quinto domingo (29/07). 
Agradecemos a compreensão! 
Esperamos todos lá!



“...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 – Oremos pela reunião do Supremo Concílio da IPB de 22 a 29/07.
2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Música – Coordenadores: Presbs. Edison de 

Souza e Márcio Iamarino;
3. OFICIAIS – Presb. Eladio Frutuoso de Campos; Diác. Marcos César Rosa Cruz e 

respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Maurício L. Rolim Jr. (APMT, Montevideo-Uruguai) e Rev. 

Isaque Carlos Souza (JMN, Carolina-MA); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – DNA Federação de UPA’s em 04/08;
6. AUTORIDADES – Gabinete de Segurança Institucional - Sr. Sérgio Etchegoyen;
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, Rinaldo César da Silveira, 
Presb. João de Sá Viana, Irma Queiroz de Paula (mãe da Leda Queiroz de Paula), 
Waldemar de Lucca (pai do Waldemar de Lucca Jr.), Jacy Ferraresso e Romildo 
Meschini (familiares da Maria José Dias), Vanessa Decari  (filha da Izza Decari).

agenda de oração

ESCOLA DOMINICAL – Há muito a ganhar e crescer participando da ED. Veja como foi 
no domingo passado: 

Escola Bíblica Dominical 2018 - Relatório Dominical
Departamento Classe Matriculados Presentes Visitas %

Infantil

Arca de Noé  22 15 78%

Samuel  17 11 75%

Moisés  12 5 42%

Pedro  8 4 50%

Daniel  12 6 50%
Intermediário Intermediário 9 1 11%
Adolescentes Adolescentes 26 11 42%

Mocidade Mocidade 30 4 13%

Adultos

Nova Vida 13 4 31%

Doutrina Básica 37 17 5 46%

História Bíblica 36 15 2 42%

Casais 36 8 22%

Ética Cristã 40 25 53%
 Oficiais 7 6  86%

Total Geral   305 132 7 43%



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
Porque Ele Vive

Saudação 
(*)Apocalipse 17.14
Vencendo Vem Jesus
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Salmo 86.1-7
(*) Oração Silenciosa
 (*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Gálatas 3.26-29
Dízimos e Ofertas
De Todas as Tribos

(*) Oração
Gratidão pelos Adolescentes

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Gratidão pelas famílias
Assembleia Geral Ordinária
 (*) Oração
(*) Bênção Apostólica
União com Deus

Pastorais

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

liturgia culto manhã

ADORAÇÃO
Vem

Saudação 
(*) Salmo 67
Poder Pra Salvar
Porque Ele Vive
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Isaías 57.15
(*) Oração Silenciosa
União com Deus
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Apocalipse 7.9-12
Dízimos e Ofertas

De Todas as Tribos
(*) Oração
Oração com as Crianças
Gratidão pelos Adolescentes

EDIFICAÇÃO
Das Trevas à Luz
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Gratidão pelas famílias
Vencendo Vem Jesus
 (*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Vem Derrama a Paz

Pastorais

liturgia culto noite


