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Agosto é um mês de crendices populares em que o folclore brasileiro inventa suas 
brincadeiras e conta suas estórias. Mas é também mês em que considerável parte da 
população revê sua própria história, valoriza-a e torna a contá-la para uma nova geração, 
querendo despertar neles uma nova paixão de vida.

A Igreja Presbiteriana do Brasil tem suas origens em 12/Agosto/1859, como fruto do 
despertamento de Deus a um jovem de 26 anos que aportou aqui trazendo os princípios 
de uma igreja reformada, calvinista e muito fiel à Palavra de Deus. O seu entusiasmo 
o ajudou a logo aprender a língua, abrir um jornal, fundar uma igreja, organizar um 
presbitério e um seminário. Em somente 8 anos. Faleceu vítima de febre amarela. Curto 
tempo, mas muito bem aproveitado.

Hoje, a semente lançada produziu muitos frutos e tornou a Igreja Presbiteriana muito 
relevante no país. Em todos os setores existem presbiterianos espalhados, que com o 
talento, capacidade e dons dados por Deus tem contribuído para o desenvolvimento 
social, político e econômico da nação.

A influência educacional gerada pelas muitas escolas presbiterianas em nosso 
território tem formado homens e mulheres de caráter e personalidade cristãos. Pela 
Universidade Mackenzie renomados brasileiros foram formados ali, além de outras 
escolas presbiterianas locais que contribuem nessa direção. 

A obra social não visa propaganda ou alarde, mas em todas as comunidades 
presbiterianas a assistência aos carentes se faz, ao menos, com uma cesta de alimentos 
ou uma armação de óculos.

Mas a igreja existe para a propagação do evangelho. O ímpeto missionário trouxe 
Simonton ao Brasil. Essa chama é que precisa ser mantida acesa e a mesma paixão e 
ardor permanecerem entre nós.  

Por isso, vale lembrar dos costumes da formiga. Inseto tão minúsculo, mas que pode 
trazer lições importantes a nós, seres humanos – coroa da criação de Deus. Derrame um 
pouco de açúcar em qualquer lugar próximo e observe. Num instante, como que vindo 
do nada, irá surgir uma formiga. Ela examinará sua descoberta com cuidado. Depois de 
ter certeza de que encontrou um tesouro, sairá em direção à sua casa. Já pelo caminho, 
ao encontrar seus “parentes”, irá transmitir-lhes a boa nova. E logo voltará com um 
batalhão, para que todos participem do banquete. 

Um dia você encontrou “O” Tesouro! A quantos você tem compartilhado? A quantos 
está guiando para que O encontrem? Ao envolver-se nessa tarefa, você estará dando 
continuidade aos princípios de nossa igreja em pregar e testemunhar. Assim deixa-se 
de ser convidado da festa, mas aniversariante nela!

Rev. Carlos Eduardo

Celebrando sempre a quem é eterno



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 Postal (m); 
Eli (n)

Marçal (m); 
Hamilton (n)

Som Alexandre (m);  
Vinícius (n)

Valter (m);  
Valter (n)

Diaconia
Átrio

Rafael, 
Armando, 
Alexandre, Lúcia, 
Vívian

Alison, 
Mauro Dias, 
Clemente, Silvia

Diaconia
Pátio

Adriano, Danilo, 
André Iamarino, 
Valter

Felipe Elias, 
Elton, 
Renato Pedro

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

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

Projeção Raquel (m); 
Laís (n)      

Kaléo (m); 
Gabriel (n)

Pianistas Martha 
Hoffmann Clara Klein 

Ceia

Castelnovo, 
Daniel, Eladio, 
Ferdinando,
Ren. Lopes, 
Moisés, Paulo, 
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
Seminaristas: Diego Tescarollo, João 
Vinícius de Abreu e Alexandre Clemente 
da Silva.
Missionários: Ivanda Borges, Rev. Wilson 
Rodrigues e Rodrigo Quaresma.
Parcerias: JMN/IPB Campo de Roda Velha 
(BA), Os Gideões Internacionais no Brasil 
e Missão Asas de Socorro.

VISITANTE 
Hoje recebemos o Rev. Gerson Troquez, missionário da APMT que atua no Senegal. Que 
Deus renove as forças e disposição ao trabalho, bem como nos fale ao coração por meio 
de suas experiências. Seja bem-vindo.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
Estamos celebrando 115 anos de 
reorganização da Ipcamp. Nossos 
próximos momentos especiais são:
19, dom – Rev. Gerson Troquez, APMT 
Senegal;
25, sáb – Dia de esportes na quadra;
26, dom – Almoço de Aniversário; Oferta 
de Gratidão; Profissão de Fé e Batismo.



vida comunitária

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Terça, 21 – Artes (14h); Ensaio Louvor 
(20h);
Quinta, 23 – Costura (14h); Ensaio Coro 
(20h);
Sábado, 25 – Plenária SAF (14h30);
Domingo, 26 – Almoço da Família;
Terça, 28 – Artes (14h); Ensaio Louvor 
(20h); Diretoria JD (20h);
Quarta, 29 – Todos os GFs (20h);
Quinta, 30 – Costura (14h); Ensaio Coro 
(20h).

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 27 – 
Assim como todas as pessoas estavam 
perdidas por meio de Adão, todas elas 
são salvas por intermédio de Cristo? 
Não, somente aquelas que foram eleitas 
por Deus e unidas a Cristo pela fé. Mas, 
em sua misericórdia, ele demonstra a 
graça comum até mesmo em relação 
àquelas que não são eleitas, ao restringir 
os efeitos do pecado e capacitar obras 
de sabedoria para o bem-estar humano. 
ROMANOS 5.17 Se, pela ofensa de um e 
por meio de um só, reinou a morte, muito 
mais os que recebem a abundância da 
graça e o dom da justiça reinarão em vida 
por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.

FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ 
Temos irmãos de várias igrejas e cidades 
participando deste encontro musical. 
Momentos de edificação e comunhão, 
através da expressão musical que 
identifica nossa fé. Reserve os sábados 
do próximo mês para participar conosco.

TESTE BÍBLICO 21 
1) De que material foi feita a Arca e 
sua Cobertura? 2) Que seres celestiais 
cobriam o propiciatório com suas asas? 
3) Que coisa extraordinária aconteceu ao 
tabernáculo quando ele foi levantado? 
4) Em que termos Jesus realçou o poder 
da fé ao pai aflito que lhe pediu a cura do 
filho possesso? 5) Como Jesus explica a 
permissão do divórcio na lei de Moisés? 
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE 
ANTERIOR – 1) Os termos da intercessão 
de Moisés pelo povo estão registrados 
em Êxodo 32.32; 2) Quando Moisés 
deixou a presença de Deus no Monte 
Sinai, seu rosto resplandecia - Êxodo 
34.29-30; 3) O povo respondeu ao pedido 
de Moisés trazendo mais ofertas que o 
necessário para as obras do tabernáculo 
- Êxodo 36.5; 4) Alguns contemporâneos 
de Jesus julgavam que ele era João 
Batista; outros, Elias; outros Jeremias ou 
um dos profetas - Marcos 8.28; 5) Cristo 
repreendeu a Pedro fortemente quando 
este quis impedi-lo de realizar sua missão 
- Marcos 8.33.

ELEIÇÕES 2018 
No dia 07 de outubro temos um 
importante compromisso civil, como 
cidadãos do Reino dos Céus, em cuidar 
do nosso país. Um decálogo para 
bons votos, elaborado pela Aliança 
Evangélica, nos ajuda a pensar nisso. 
Veja: 3. QUANDO UM NÃO QUER, DOIS 
NÃO BRIGAM: Esse é um tempo de muita 
participação e engajamento político 
da sociedade. Os debates em torno do 
tema têm se proliferado nas rodas de 
conversa, nos mais diversos ambientes. 
Numa democracia, isso é salutar. 
Cuidado, todavia, para que os debates 
não se transformem em embates, 
e, até, em combates. Isso acontece 
quando tiramos o foco das proposições 
afirmativas e passamos a desqualificar 
desrespeitosamente àqueles dos quais 
discordamos politicamente. Lembre-se, 
violência gera violência.



SUPREMO CONCÍLIO DA IPB 
Os vários temas foram tratados com muita discussão, mas todos na busca de amparo 
bíblico e oração por suas decisões. Sobre a autorização para mulheres pregarem: 
uma consulta anterior respondia sobre isso à luz da pergunta 158 do Catecismo 
Maior. O relatório apresentado constatou idoneidade na resolução adotada dentro 
dos princípios presbiterianos e que existe concordância com a decisão da CE/SC-IPB, 
especialmente em seus itens: “3) Assegurar que oficiais e seminaristas estão incluídos 
na resposta à pergunta 158/C.M, sob a supervisão do pastor (art.31, alínea “d“ da CI/
IPB);“ do item “4) Declarar que, em casos excepcionais, ou seja, na ausência de oficiais, 
e sob a autorização do pastor (art.31, alínea “d“ da CI/IPB), é permitido às mulheres 
pregar”. A resolução foi aprovar o relatório em seus termos, com as seguintes 
observações: a. Proibir que os púlpitos da IPB sejam ocupados por mulheres ordenadas 
a qualquer ofício em outras denominações; b. Reafirmar decisões anteriores do SC/IPB 
que proíbem a ordenação de mulheres aos ofícios da IPB. (COMISSÃO XVII - Exame de 
Relatórios de Comissões Permanentes - SC/IPB-2018 - DOC.CLXVII).

FESTA DAS NAÇÕES 
No último sábado tivemos a 2ª Festa das Nações, um encontro missionário da Escola 
Dominical. Foi um tempo de alegria e envolvimento com missões e o resultado da 
gincana foi: Depto. Infantil ESPANHA 763 pontos, Doutrinas BÉLGICA 760, Ética 
ALEMANHA 631, História AUSTRÁLIA 565, Adol/Inter ÁRABIA SAUDITA 532, Casais 
DINAMARCA 432, Mocidade COREIA DO SUL 419, Nova Vida INGLATERRA 279. Nossa 
igreja resulta de esforço missionário, então continuamos nessa tarefa pelas mais 
diferentes maneiras.

SAF –EXECUTIVA E PLENÁRIA
Próximo sábado, dia 25/08, teremos a Reunião Executiva às 14hs e a Reunião Plenária às 
14h30. Todas as sócias estão convocadas.

19 
Paulo Fernando A. Silva            99277-5150
Joice Braun Berbert          98764-2738

20 
Maria Luiza B. Augusto              3242-1273
Joelma e Renato Souza, 
13 anos de Casamento             99204-7345

21 
Rangel Naves Clemente          98806-5855

22 
Gislaine de Oliveira Corat        98739-6721
Irene Ávila de Figueiredo        98810-4082
Sara Almeida da Silva          98169-5459
Gabriel Amoras Coelho         98333-6639

Camila Souza A. Nunes         99617-9486
Andrea e Júlio Costa, 
9 anos de casamento          98824-0164

23 
Cristiane de Geus           98160-9844
Maria Davina Bartolome            3368-8388

24
Gustavo Weigert dos Santos  98303-6262
Kouiti Kojima           98808-0527
25 
Márcia Priscilla R. Bueno         98330-1098
Lucas Arantes Menezes           99143-5299
Damião Lisboa Oliveira          98701-8497

aniversariantes



“...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 vida da igreja está em Jesus, que é a festa do povo de Deus!
2.DEPARTAMENTOS - Sala de Artes – Coordenadora: Elisabeth Amaral da 

Silva;
3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos; Diác. Valter Monteiro Lopes e 

respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Gessé Almeida Rios (APMT, Cape Town-África do 

Sul) e Rev. Inado Cordeiro Peixoto (JMN, João Lisboa-MA); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Atividades em nosso mês de aniversário;
6. AUTORIDADES – Vice-Prefeito de Campinas – Sr. Henrique Magalhães 

Teixeira;
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, 

Guiomar Souza Pedro, Josefina Aimbiré de Moraes, Else Camargo Freitas, 
Doraci Silva Ramos, Elza Polli,  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

ACAMPAMENTO DA JUVENTUDE
Em Outubro (11-14) os jovens e 
adolescentes realizarão seu retiro 
no Acampamento Bíblico Betel, em 
Sousas. Algumas iniciativas ajudam 
neste trabalho, como por exemplo, 
participar da cantina após os cultos, 
onde tem lanche e trufas. Inscreva seu 
filho, invista na caminhada cristã dele. 
Ensinando nossos jovens enquanto 
estão nesta fase, mais tarde não 
haverão de se desviar do Caminho. 
Procure a liderança da UPA ou da UMP.

Almoço de 
aniversário Ipcamp

Reserve e esteja conosco, dia 26, 
próximo domingo, às 12horas, no Salão 

Social. Há muito o que comemorar!



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
Palavra de Acolhimento

(*) Salmo 8
Hino 25 O Criador de Tudo
(*) Oração
Hino Coral Ao Meu Redor

CONTRIÇÃO 
(*) Josué 23.14
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Oração
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Romanos 5.6-11
Dízimos e Ofertas
Hino 56 Ação de Graças e Súplica

(*) Oração
EDIFICAÇÃO

(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Hino Coral Maravilhoso Amor
(*) Instituição da Eucaristia
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino Coral Bênção Paulina

Poslúdio 
Pastorais

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

liturgia culto manhã

ADORAÇÃO
Teu povo

Palavra de Acolhimento
(*) Gálatas 1.1-5
Tu és Santo
Cantarei Teu amor
(*) Oração  

CONTRIÇÃO
(*) Miquéias 6.1-8 
(*) Oração Silenciosa
Descansarei
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 1 Pedro 2.9,10

Dízimos e Ofertas
Entrega
(*) Oração
Oração com as Crianças

EDIFICAÇÃO
Ainda que a figueira
(*) Leitura Bíblica
Mensagem 

CONSAGRAÇÃO
Laços de Amor
(*) Oração 
(*) Bênção Apostólica
Fortalece a Tua Igreja

Pastorais

liturgia culto noite


