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O livro de Provérbios que tem como um de seus  temas principais a busca pela 
sabedoria,  é repleto de pensamentos e ensinos que apontam para a importância das 
escolhas que fazemos ao longo da nossa vida e de suas consequências. Livro de caráter 
bem prático e de fácil entendimento. O grande desafio é transformar todo conceito 
ensinado em ações, colhendo desta forma os frutos abençoados de escolhas bem 
sucedidas e direcionadas por Deus.

Não podemos ser sábio aos nossos próprios olhos, afinal, sabedoria se aprende, vem 
de fora pra dentro, e se depender de nós mesmos, "enxergaremos" a vida de forma 
distorcida e equivocada. Por várias vezes ouvimos e até usamos a expressão "quem 
vê de fora da situação, enxerga melhor" afinal,  consegue ter imparcialidade, ser mais 
racional e consequentemente perceber com mais clareza a situação. Nossos próprios 
olhos são contaminados com o DNA do pecado e por isso não podemos "achar" que 
temos as melhores soluções ou que faremos as melhores escolhas firmados em nossos 
próprios conceitos tão limitados e equivocados. Precisamos de um "olhar de fora" que 
nos oriente de forma inequívoca. Precisamos do "olhar do Senhor" sobre nós! 

Temer ao Senhor é confiar que Ele está no controle e sabe o que é melhor para todos 
nós. É entender que Ele nos orienta e conduz por Sua vontade, que é "boa, agradável 
e perfeita" (Rm 12.2). É ter a certeza de que os princípios estabelecidos por Ele em 
Sua Palavra, são a fonte da sabedoria que vem do alto que tanto nos abençoa. Temer 
ao Senhor é confiar plenamente Nele. Somente temendo verdadeiramente a Deus, 
teremos o discernimento necessário para nos apartarmos do mal.

As consequências para quem busca a vontade de Deus, submetendo-se inteiramente 
a Deus e consequentemente evitando o caminho do mal, são maravilhosas! O texto nos 
fala de saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Esta é a verdadeira qualidade de 
vida! Bênçãos decorrentes da obediência que alcançam todos que vivem sinceramente 
na dependência do Pai, sendo conduzidos pelo Santo Espírito. 

Que Deus nos dê esta sabedoria. Que saibamos buscar a vontade Dele! Que não 
tomemos decisões precipitadas ou direcionadas por sentimentos enganosos...ao 
contrário, sejamos sempre prudentes e sensíveis à voz do Senhor...e que vivendo assim, 
possamos "colher os melhores frutos" debaixo da bênção e proteção do nosso Deus!

Pr. Flávio Viola Machado

Qualidade de vida
"Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao seNhor e aparta-te do mal; 
será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos” (pv 3.7-8).



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.

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 Marçal (m); 
Hamilton (n)

Márcio (m); 
Castelnovo (n)

Som Valter (m);  
Valter (n)

Felipe (m);  
Rafael Campos (n)

Diaconia
Átrio

Alison, 
Mauro Dias, 
Clemente, Silvia

Vinícius, Edir, 
Luiz Paulo, Keila, 
Arlete

Diaconia
Pátio

Felipe Elias, 
Elton, 
Renato Pedro

Edinar, 
Mauro Carvalho, 
Marcos

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

Renato Lopes (m); 
Sem. Alexandre, 
Marizete (n) 

Projeção Kaléo (m);  
Gabriel (n)

Victor Fernandes (m);  
Natan (n)

Pianistas Clara Klein Rafael Campos 

Ceia

Edison, 
Castelnovo, Eli, 
Hamilton,
Marçal, Márcio, 
Postal, Renato

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.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
Hoje encerramos as comemorações dos 115 anos de reorganização da Ipcamp. Alguns 
momentos são muito especiais. OFERTA DE AMOR, como presente de aniversário 
estamos levantando uma oferta de gratidão que será direcionada aos trabalhos da AEA; 
ALMOÇO DA FAMÍLIA, um momento de comunhão da nossa família Central; PROFISSÃO 
DE FÉ E BATISMO, quando participamos do compromisso dos irmãos com Cristo através 
da Igreja, no culto da noite. Participe desta alegria no Senhor!



vida comunitária
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 28 – O que acontece depois 
da morte com aqueles que não foram 
unidos a Cristo pela fé? No dia do juízo, eles 
receberão a temerosa, mas justa, sentença 
da condenação pronunciada contra eles. 
Serão lançados fora da favorável presença 
de Deus, para o inferno, a fim de serem 
castigados justa e gravemente, para 
sempre. JOÃO 3.16–18, 36 Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Porquanto Deus enviou o seu Filho aomundo 
não para que julgasse o mundo, mas para 
que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele 
crê não é condenado; o que não crê já está 
condenado, porquanto não crê no unigênito 
Filho de Deus (...) Por isso, quem crê no Filho 
tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém 
rebelde contra o Filho não verá a vida, mas 
sobre ele permanece a ira de Deus.

TESTE BÍBLICO 22 
1) A lei de Moisés atribuía culpa a quem 
pecasse por ignorância? 2) Em que 
constituiu o pecado dos dois filhos de 
Arão (Nadabe e Abiú), e como eles foram 
punidos? 3) Onde deveriam morar, de 
acordo com a lei de Moisés, a pessoa que 
contraísse lepra? 4) Como pode alguém 
tornar-se grande entre os discípulos de 
Cristo e quem é o modelo supremo de 
grandeza? 5) Como chamava o cego 
mendigo a quem Jesus restituiu a vista, ao 
sair de Jericó? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 
DO TESTE ANTERIOR – 1) A arca foi feita de 
madeira de acácia e a cobertura de ouro 
- Êxodo 37.1,2; 2) Querubins estendiam 
as suas asas e com elas cobriam o 
propiciatório - Êxodo 37.9; 3) A glória do 
Senhor encheu o tabernáculo, quando 
ele foi levantado - Êxodo 40.34; 4) Jesus 
realçou o poder da fé afirmando que “...
tudo é possível ao que crê.” - Marcos 9.23; 
5) Jesus disse que divórcio foi permitido 
por causa da dureza do coração dos 
israelitas - Marcos 10.5,6.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
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);
Sábado, 01/09 – Conselho e JD (7h30); 
Festival de Música (19h);
Terça, 04 – Artes (14h); Ensaio Louvor 
(20h);
Quarta, 05 – SAF R. Oração (14h30);
Quinta, 06 – Costura (14h); CORAL 
WATOTO (19h30);
Sexta, 07 – Feriado Nacional 
(Independência);
Sábado, 08 – Dia do Seminário; Festival 
de Música (19h);
Terça, 11 – Artes (14h); Ensaio Louvor 
(20h);
Quinta, 13 – Costura (14h); Ensaio Coro 
(20h);
Sexta, 14 – UPA Invasão (20h);
Sábado, 15 – Enc. Mulheres (14h30); 
Festival de Música (19h);
Domingo, 16 – Dia da Escola Dominical.

SUPREMO CONCÍLIO DA IPB 
Os vários temas foram tratados com 
muita discussão, mas todos na busca 
de amparo bíblico e oração por suas 
decisões. Um deles tratou da QUEDA DE 
JUBILAÇÃO COMPULSÓRIA: após passar 
pelos procedimentos legais de consultas 
aos presbitérios, foi alterado o §2º do art. 
49 da CI/IPB, passando a vigorar com a 
seguinte redação: Ao completar 70 anos 
de idade o ministro PODERÁ REQUERER 
sua jubilação. Esta Emenda Constitucional 
entrou em vigor na data de sua 
promulgação e publicação. (COMISSÃO 
LII - Comissão de Expediente Legislação e 
Justiça - SC/IPB-2018 - DOC.CXCVI).

IX EMOLIM 
Este é o Encontro de Mobilizadores e 
Líderes de Missões. Um encontro único 
de edificação e compartilhamento da 
ação mobilizadora missionária da IPB. Um 
evento para você que deseja aprofundar 
a visão missionária e conhecer formas 
de mobilização e engajamento na igreja 
local. Dia 15/09, das 8h às 19h, no SPS. 
Inscrições pelos sites da APMT.



ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO IPCAMP
É hoje, às 12 horas, que teremos nosso 
almoço de confraternização da família 
Ipcamp, com comemoração especial pelo 
aniversário da igreja. Temos muito o que 
comemorar! PARTICIPE E PRESTIGIE!!

TODOS OS GRUPOS FAMILIARES 
Na próxima quarta-feira, dia 29, às 
20h, reunimos todos os GFs no salão 
social para um momento conjunto 
de comunhão. Traga seu grupo e 
também algo que, ao final, poderemos 
compartilhar no lanche.

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: 4. ORA 
QUE MELHORA: É comum confundirmos 
adversários com inimigos. Se pusermos 
os nossos adversários diante de Deus, 
em oração, dificilmente alimentaremos 
ódio por eles. Desejar a vitória do seu 
candidato não precisa significar desejar a 
morte do outro. Uma cultura de paz não 
se constrói na ausência dos conflitos, 
porém é preciso, sempre, respeitar as 
diferenças e garantia da liberdade para 
expressão de ideias e proposições para 
a construção de uma sociedade mais 
justa.

FILHOS, HERANÇA DO SENHOR 
No último dia 17 nasceu o LEVI, filho da 
Emily e Thiago Ferreira. E no dia 21 nasceu 
a MANUELA, filha da Fanny e Cadu, neta 
da Marineide e Pr. Carlos Eduardo. Que a 
alegria aos familiares acompanhe sempre 
a vida de seus filhos com Jesus.

CORAL WATOTO 
Próximo dia 06 de setembro, quinta-
feira, às 19h30min. É um Coral da 
Igreja cristã Watoto, formado por 17 
crianças órfãs, entre 6 a 12 anos, e em 
situação de vulnerabilidade em Uganda 
(África). O grupo está em turnê de três 
meses pelo Brasil com o show Signs 
& Wonders (Sinais e Maravilhas). O 
Watoto é um programa de atendimento 
integral a crianças órfãs na África, que 
expressam por meio de canções, danças 
e testemunhos o propósito de impactar 
suas comunidades. 

CLASSE VIDA NOVA 
Estamos iniciando uma nova turma 
de preparo para o Batismo e Pública 
Profissão de Fé. As aulas começarão dia 
02/09 e os interessados devem procurar 
a secretaria para as matrículas. Se você 
deseja professar a Fé, ou se tornar 
membro da Ipcamp vindo de outra 
denominação, participe desta sala. Os 
temas abordam o que significa ser cristão 
e pertencer a uma igreja protestante, 
conhecimento dos principais aspectos 
da fé cristã e da doutrina reformada. 
Os professores são os Presbs. Hamilton 
Ribeiro e Renato Arruda.
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Lourdes e Fernando de Jesus, 
19 anos de casamento              98813-0386

27 
Samira T. Mourão Pratti          99319-7887
Julyo César S. Nunes           99746-7116
Mirella e Márcio Inada, 
02 anos de casamento 

28 
Carlos A. Magalhães Filho        98187-1440
Breno Kayky Martins Oliveira 98701-8474

29 
Eli Hoffmann Madureira           99602-8035
Maria José F. Dias             99210-1518

30 
Janine e Adriano Eler, 
09 anos de casamento  

31 
Beatriz Bidoli F.  Battaglin  
Doraci Steffen Russo              3233-1779
Nilson Roberto Leal           99296-4081
João Vinícius de Abreu  (67) 98405-6469
Juliene Brito Cepolini            99182-5593

Setembro
01 

Gabriela Fernandes Gozzi       99848-2123
Geraldo Gonçalves          99933-9977
Cecilia Dias Venitelli         99625-7860
Simone e Maurício Gozzi, 
28 anos de casamento             98125-4645

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 – Nossa igreja é por Ele, por meio Dele e para Ele! Então a glória seja dada 

a Cristo eternamente!
2.DEPARTAMENTOS - Sala de Costura – Coordenadora: Keila Mendes Teixeira;
3. OFICIAIS – Presb. Renato Arruda; Diác. Vandré Dias Venitelli e respectivas famílias; 
4. MISSIONÁRIOS – Rev. R. G.  (APMT, Albânia) e Rev. Josias da Luz (JMN, 

Maranhãozinho-MA); 
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Atividades em nosso mês de aniversário;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Governo de Campinas – Sr. Michel Abrão 

Ferreira;
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), 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.

FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ
No próximo sábado dia 01/09, inicia-se o nosso festival, que a tanto tempo vem sendo 
organizado. Nesta 1ª eliminatória, 12 novas composições serão apresentadas, das quais se 
classificarão 04 para a semifinal. Muitas Igrejas estarão envolvidas, e contamos também 
com uma forte participação da nossa comunidade. Seguem abaixo a lista das músicas que 
estarão nesta 1ª eliminatória. PARTICIPE E PRESTIGIE!!

01/09 TÍTULO DA MÚSICA IGREJA
1ª Batismo com o Espírito Santo AD Community Church
2ª Até quando IP Paulínia
3ª Surpresa da graça IP Filadélfia Americana
4ª Cristo está no meio do povo 1ª IPI Campinas
5ª Minha esperança IP Itatiba
6ª Pas de Deux Ig. Missionária Oriental SP
7ª Oração do mensageiro AD Ministério Internacional
8ª Vida Nova IP Americana
9ª Graça e perdão IP Filadélfia Americana
10ª Como todos saberão IP Central Limeira
11ª Lugar definitivo IP Shalom
12ª Tu és meu Deus IP Filadélfia Americana



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 19
Hino 22 Os Céus Proclamam
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Jeremias 17.5-10
(*) Oração Silenciosa
Hino 67 Coração Quebrantado
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Provérbios 3.9-10

Dízimos e Ofertas
Hino 57 Fonte de Todo Bem
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Gratidão pelas Famílias
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus vos guarde

Pastorais

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

liturgia culto manhã

ADORAÇÃO
Ajuntamento

Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 150
Eu Vejo a Glória
Todo ser que respira
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Hebreus 4.14-16
(*) Oração Silenciosa
Confiança
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 1 Coríntios 9.6-14
Dízimos e Ofertas

Grande é o Senhor
(*) Oração
Oração com as Crianças
Gratidão pelas Famílias

EDIFICAÇÃO
Maranata
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Batismo e Profissão de Fé
Jesus, Filho de Deus
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus vos guarde

Pastorais

liturgia culto noite


