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Esgotado?
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela
súplica, com ações de graças.” (Filipenses 4.6)
Você se sente exausto e, emocionalmente, esgotado? Tanta coisa para fazer e tantas
coisas que sugam a sua energia? É tremendamente desencorajador e frustrante quando
você se sente limitado em função de eventos ou circunstâncias que estão muito acima
da sua capacidade de controlar. Como você lida com essa realidade?
Eis aqui o segredo: faça apenas aquilo que está ao seu alcance. Você não é
responsável pelas coisas sobre as quais não tem nenhum controle. Em vez disso, esteja
aberto a aprimorar a qualidade da sua vida através da fome em conhecer a Deus e a Sua
vontade. Tenha pleno controle das coisas que, de fato, são de sua responsabilidade.
Use de maneira sábia os recursos que estão ao seu dispor e não gaste a sua energia se
preocupando com coisas que você, absolutamente não pode mudar.
O apóstolo Paulo, referindo-se à conversão dos coríntios, escreveu: “Eu plantei,
Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus” (I Coríntios 3.6). Aqui está implícito
que até nas atividades mais importantes há uma divisão de responsabilidades. Alguns
plantam, outros regam. Mas o crescimento vem de Deus. Você não pode colocar sobre
os seus ombros a responsabilidade de plantar, regar e dar o crescimento. Você deve
fazer a sua parte, contar com a colaboração daqueles que têm, também, sua parte a
ser feita. E descansar na certeza de que Deus jamais deixará de fazer a parte Dele. É
verdade que, nem sempre, as coisas sairão como você gostaria que saíssem. Mas a sua
consciência estará tranquila.
Todos nós temos os nossos desafios. A vida em si mesma já é um desafio. Existem
algumas coisas nesta vida que jamais poderemos mudar e temos que aceitá-las como
elas são. A sua aceitação desta realidade lhe trará uma nova perspectiva e preciosa
energia para lidar com aquelas coisas que você pode mudar. E lembre-se de que você
responde, diante de Deus e dos homens, apenas pelas tarefas que estão sob sua
responsabilidade e sobre as quais você tem controle.
Com a graça e dependência de Deus, faça a diferença que você pode fazer e não se
preocupe com o restante.
Mananciais de Encorajamento

equipe pastoral

programação

Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto		
99593-9980, 3396-8739

Culto Manhã: 9horas;
Escola Dominical: 10h30min;
Culto Noite: 19horas
Vila de Histórias: durante culto noite
Santa Ceia: c ulto da manhã 3º domingo do mês

Rev. Flávio Viola Machado (auxiliar)
99109-6613, 3342-7376
Rev. Carlos Aranha Neto (jubilado)
99455-3535, 3365-4359
Seminaristas: Allan Pelegrinello 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.

escalas de privilégios
Hoje

Próximo
domingo

Liturgia

César (m);
Edison (n)

Edison (m);
Edu.Oliveira (n)

Som

Felipe (m);
Sem. Alexandre (m);
Rafael Campos(n) Sem. Alexandre (n)

Diaconia
Átrio

Mauro Carvalho,
Marcelo,
Edir, Luiz Paulo,
Alcides, Alison
Keila, Arlete

Diaconia
Pátio

Edinar, Vinícius,
Marcos Cruz

Ronivon,
Maurício,
Adriano

Ren.Lopes (m); Leda, Maria do
Recepção Sem. Alexandre, Socorro (m);
Marizete (n)
Ilce (n)

Projeção

Victor (m);
João Duarte (n)

Victor (m);
Guilherme (n)

Pianistas

Martha
Hoffmann

Ricardo Tibério

Ceia

Edison,
Edu. Oliveira, Eli,
Marçal, Márcio,
Moisés, Postal,
Renato Arruda

culto da noite 1º domingo do mês

Reuniões de oração: terça a sábado, 7h30min.

aniversariantes
03
Felipe Borges de Lucca
3276-3792
Filipe Motta Amaral
99138-2344
04
Rute e Samuel Oliveira,
35 anos de casamento
3207-0728
Edna e Amauri Antonucci,
41 anos de casamento
3255-6314
05
Helena Porto Tognolo
99617-5803
06
Benedita Arantes Menezes
99143-5299
Júlio Sebastião Olivetti
99155-0550
Ruth Sueli Castelnovo
3255-2043
Laura Aimbiré de Barros
99216-2048
Marina e Rodrigo Monte Alegre,
03 anos de casamento
(16) 98816-5918
07
Marilia Prado Manzano 		
Corintha e Maurício Carlos,
38 anos de casamento
99885-8488
08
Adriana Aleixo Dias
3276-9840
Waldemar de Lucca Jr.
99647-2108
Anderson Souza Ferreira
99181-7369

ILUSTRE VISITANTE
O Rev. Marcelo Bologna da Silva participa
conosco hoje, no culto da manhã e EBD.
Bacharel em Teologia pelo Seminário
Presbiteriano do Sul há 25 anos, com
mestrado em Teologia (Missiologia pelo
Centro Presbiteriano de Pós-Graduação
Andrew Jumper), é professor de Filosofia
e Sociologia. Há 6 anos atua na Igreja
Presbiteriana de Concepción, no Paraguai
onde também há 3 anos é diretor-geral
do Centro Educacional Presbiteriano.
Agradecemos sua presença.

vida comunitária
CORAL “REV. ZACARIAS DE MIRANDA”
Em 2019 o Coral “Rev. Zacarias de
Miranda” está completando 110 anos de
existência. Somos gratos ao nosso Deus
que tem nos abençoado e sustentado e
por todos os que já integraram ou ainda
participam desse ministério de louvor
e adoração ao Senhor. As atividades do
Coral retornarão na próxima quinta-feira,
dia 7 de fevereiro, às 20 horas. Os irmãos
que quiserem conhecer ou integrar esse
ministério serão muito bem-vindos. Os
ensaios são realizados regularmente às
quintas-feiras das 20h às 22h no templo
da Ipcamp.

TESTE BÍBLICO 45
1) Quando foi que o maná cessou de cair?
2)A quem Josué encontrou junto de Jericó?
3)Quantas vezes e durante quantos dias
Jericó foi rodeada pelo exército de Israel,
antes de ser capturada? 4)Que sinal o anjo
deu a Zacarias sobre o cumprimento de sua
palavras relativas ao nascimento de seu
filho? 5)Quem era o mensageiro celestial
que apareceu a Maria? RESPOSTAS ÀS
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR - 1) Os
espias eram 12 e foram enviados a espiar
a terra de Jericó - Josué 2.1; 2) Em Jericó
os espias foram recebidos e abrigados por
Raabe, uma meretriz - Josué 2.1-6; 3) Os
espias disseram a Josué que certamente
o Senhor havia dado a Israel aquela terra,
cujos moradores se desmaiavam diante
deles - Josué 2.24; 4) As mulheres foram ao
sepulcro, na manhã do dia da ressurreição,
com o propósito de embalsamar o corpo
de Jesus - Marcos 16.1; 5)A primeira
pessoa a quem Jesus apareceu, após a
ressurreição, foi a Maria Madalena, de
quem expulsara 7 demônios - Marcos 16.9.

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 51 – Que esperança tem a
vida eterna para nós? Lembra-nos que
este presente mundo caído não é tudo
que existe; logo viveremos com Deus ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
Entre os dias 01-05/março teremos nosso
e teremos satisfação nele para sempre
retiro. Pensando no bem espiritual das
na nova cidade, no novo céu e na nova
famílias, o tema será “EDIFÍCIO ou É
terra, onde estaremos plenamente e
DIFÍCIL?”, com base no texto bíblico
para sempre libertos de todo pecado,
de Mateus 7.24 “...o homem prudente
e habitaremos corpos renovados,
edificou a sua casa sobre a rocha...”.
ressurretos, em uma nova criação
Faça sua inscrição com a Comissão de
renovada e restaurada. APOCALIPSE 21.1-4
Acampamento. Será na Estância Monte
Vi um novo céu e uma nova terra. Porque já
Horebe (estanciamontehorebe.com.br),
o primeiro céu e a primeira terra passaram,
em Cesário Lange – SP.
e o mar já não mais existe. E eu, João, vi a
santa cidade, a nova Jerusalém, que de CAMINHE COM A IPCAMP
Deus descia do céu, adereçada como uma
Atividades gerais da Igreja:
esposa ataviada para seu marido. E ouvi
Dom, 03 – Dia do Homem Presbiteriano;
uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui
EBD início das aulas;
o tabernáculo de Deus com os homens, pois
Ter, 05 – Artes (14h); Ensaio Louvor
com eles habitará, e eles serão o seu povo,
(20h);
e o mesmo Deus estará com eles, e será o
Qui, 07 – Costura (14h); Coral (20h);
seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda
Sex, 08 –PCPN -1ª Reu.Ord.;
lágrima; e não haverá mais morte, nem
Sáb, 09 – UPA 16h30; UMP 19h30; PCPN
pranto, nem clamor, nem dor; porque já as
1ª Reu.Ord.;
primeiras coisas são passadas.
Dom, 10 – Dia da Mulher Presbiteriana

agenda de oração
“...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 – Hoje retornamos com as aulas em nossa EBD. Que Deus nos abençoe para
aprendermos ainda mais Sua Palavra.
2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Casais – Conselheiro Presb. Moisés Danziger –
Equipe: Bruna Danziger; Solange e Presb. Eladio Campos;
3. OFICIAIS – Presb. Edison de Souza; Diác. Vinícius Dias Venitelli e respectivas famílias;
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Marcos Agripino C. de Mesquita (APMT, Base-Brasil) e Rev.
Emanuel Borges de Almeida (JMN, Areia Branca-RN);
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Acampamento da Família;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Transportes e Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), Sr. Carlos José Barreiro;
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Guiomar
Souza Pedro, Josefina Aimbiré de Moraes, Else Camargo Freitas, Elza Polli, Rinaldo
César da Silveira, Presb. João de Sá Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso,
Romildo Meschini, Vanessa Decari, Leonilda Fidelis Santini, Odilon Baeta.

liturgia culto manhã
ADORAÇÃO
Prelúdio
Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 95.1-6
Hino 19 Rei Sublime
(*) Oração
CONTRIÇÃO
(*) Isaías 57.15
(*) Oração Silenciosa
Hino 132 Vivificação
(*) Oração Audível
AÇÃO DE GRAÇAS
(*)I Timóteo 1.12-17
Dízimos e Ofertas

Hino 62 Hino de Gratidão
(*) Oração
EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Que a Luz de Cristo Brilhe
Poslúdio
Pastorais

expediente

Para depositar seus dízimos e
 ofertas diretamente 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.

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.
Equipe Editorial: Rev. Carlos Eduardo Aranha
Neto, Maria José F. Dias (Secretária da Igreja);
Editoração: Sarita S. Carvalho

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

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

Mocidade

Adolescentes

Jardim da
Infância
Intermediário

Curso

Rev. Flávio
Viola
Sem. Allan

Dc. Vandré
Venitelli

Professores

Jovens

Adolescentes

Pré Adolesc. (10 a 14)

Crianças (0 a 10)

A quem se
destina

A PLAYLIST DA BÍBLIA - Os Salmos e as emoções da vida. A partir deste estudo,
vamos estimular nossos adolescentes a conhecer o objetivo e estrutura
do livro de Salmos incentivando sua leitura e a uma autoanálise a partir das
músicas que tem ouvido. Será uma oportunidade de conhecermos os atributos
de Deus, adorando-o por quem Ele é. Vamos desafiar nossos adolescentes a
compreenderem o cuidado pastoral de Cristo e a viverem confiadamente
e satisfeitos em Deus em todas as circunstâncias. Vamos aprender que o
Livro dos Salmos também é um livro de oração e vamos buscar orientação e
modelo para nossa vida de oração. Vamos compartilhar sobre a liberdade para
desabafar com Deus e que não há assunto que não possa ser levado ao Senhor,
reconhecendo sempre o cuidado e amor divino nas situações difíceis. Enfim,
através do estudo de alguns salmos vamos nos identificar com várias situações
da vida, confrontando nossa espiritualidade com este livro tão precioso da
Palavra de Deus. Convidamos todos os adolescentes para participarem desta
viagem pelo livro dos Salmos que tanto falam ao nosso coração.
O QUE VOCÊ APRENDE NA HORA DO APERTO - A mensagem dos feitos
miraculosos do Mestre. Neste semestre estudaremos alguns milagres de
Jesus e o que podemos aprender através deles. Jesus Cristo é o personagem
central no drama da redenção, soberano sobre toda a criação e cuida de nós.
Ao contrário do que a teologia da prosperidade ensina, as aflições e angústias
fazem parte deste mundo caído e alcançam todas as pessoas, inclusive aquelas
que possuem um relacionamento filial com Deus em Cristo. No entanto, a
Bíblia nos ensina que, em nossas aflições, não estamos sozinhos. Jesus está
sempre presente, soberanamente, fazendo com que tudo coopere para o bem
daqueles que o amam. Sua presença deve nos dar tranquilidade para viver em
um mundo mau e caído e nos ajudar a nos livrar de toda ansiedade. Vamos
entender que até mesmo as circunstâncias ruins da vida são usadas por Jesus
para nos aproximar mais dele, elevando nosso relacionamento com ele a um
novo patamar. Jesus é o Rei-Pastor que conhece bem as necessidades do seu
povo e as satisfaz plenamente. Nossa principal necessidade é reconhecê-lo
como nosso Rei e descansar nele, vivendo uma vida de fé que produza os frutos
que comprovem nossa profissão de fé. Jesus liberta, restaura, purifica e nos
ensina como devemos viver, aguardando Sua volta. Jovem, participe conosco
desta caminhada pelos evangelhos e vamos nos aproximar ainda mais de Jesus!

Ensino das Histórias e Personagens Bíblicos e de Jesus em linguagem
adequada a cada idade das crianças. Reforçando o aprendizado através
atividades, cânticos, teatro e outros recursos.

Programa

Cursos para a Escola Bíblica Dominical em 2019: “Uma Escola Bíblica Dominical mais Dinâmica”

Membros que tenham
como objetivo
o evangelismo e
discipulado e amor por
missões.

Cristãos que tem de
conviver com a nossa Fé
Cristã no mundo de hoje,
onde nossos valores
éticos, morais são
trocados pelas práticas
de um mundo corrupto.

Pb. Marçal
dos Santos
Rev.
Alexandre
Antunes
Sarah
Monte
Alegre

Evangelismo,
Discipulado
e Missões

Ética Cristã

Todos aqueles que já
leram a Bíblia e sentiram
dificuldades em associar
os textos e locais onde
ocorreram.

Sem.
Alexandre
Oliveira
Pb. Edison
Souza

História,
Geografia e
Cronologia
Bíblica

Doutrina
Básica

Vida Nova

Membros que tenham
vindo de outras igrejas
evangélicas e desejem
conhecer mais da
Doutrina Bíblica.

Alunos que se preparam
para a Pública Profissão
de Fé e para aqueles que
desejem se tornarem
membro da Ipcamp vindo
de outras denominações.

Pb.
Hamilton
Pb. Renato

Rev. Carlos
Aranha
Pb.
Eduardo
Oliveira
Pb.
Patrocínio
Pb. Eli
Hoffmann

A quem se
destina

Professores

Curso

Uma análise inspiradora sobre como a importância da comunhão na igreja
multiplica a evangelização individual. A importância da descida do Espírito Santo
e os princípios de Deus para a obra missionária da igreja e, seu crescimento. A
descoberta do caráter missional do povo de Deus na história, e suas implicações
para a comunidade local. Através da teologia bíblica, uma reflexão sobre a real
compreensão redentora para nossos dias, na arte, nos negócios, na política, e
na espiritualidade.
Mais do que uma simples lista de “faça” ou “não faça”, a Bíblia nos dá instruções
detalhadas de como um Cristão deve viver. A Bíblia é tudo que precisamos para
saber como viver a vida Cristã. No entanto, a Bíblia não se dirige diretamente
a exatamente todas as situações que vamos ter que encarar em nossas vidas.
Como então ela é suficiente? Em situações assim é que temos que aplicar a Ética
Cristã. A ciência define a ética como: “um grupo de princípios morais, o estudo
da moralidade”. Portanto, Ética Cristã pode ser definida como os princípios que
são derivados da fé Cristã e pelos quais agimos. Enquanto a Palavra de Deus
talvez não cobre cada situação que temos que encarar em nossas vidas, seus
princípios nos dão os padrões pelos quais devemos agir nas situações onde
não temos instruções explícitas. O curso vai abordar e dar oportunidades
para debatermos sobre ÉTICA CRISTÃ, a luz da Bíblia, com seus exemplos nas
situações tão conturbadas e polêmicas do mundo de hoje.

Ajudar o crente a compreender a mensagem Bíblica.
Reler a Bíblia Sagrada não pelo índice dos livros, mas pelo crescimento da
revelação divina.
Conhecer a Bíblia, Jesus Cristo, a salvação; conhecer o que Deus faz por nós
em Cristo, e pelo Espirito Santo; conhecer a Igreja, a criação do mundo e do ser
humano, e finalmente, conhecer a natureza do Deus Revelado.
Visão Geral de uma História de 2.100 anos; Geografia do mundo Bíblico; A grande
viagem de Abraão; No tempo dos Patriarcas; O Êxodo: 1290-1250; Juízes e Reis;
Judá e Israel; Babilônia; Restauração; O período intertestamentário; Jesus e seus
discípulos; A Igreja Cristã no primeiro século D.C.

O que significa ser cristão e pertencer a uma igreja protestante?
Quem deseja tornar-se ou conhecer melhor os principais aspectos da fé cristã e
da doutrina reformada.
Público-alvo: O Curso destina-se a novos convertidos, pessoas que desejam ser
batizadas ou fazer a pública profissão de fé ou provenientes de outras igrejas
que desejam conhecer melhor o Presbiterianismo.

Programa

