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O Deus que intervém

"... Certamente, vi a aflição do me povo, que está no Egito, e ouvi o seu
clamor... Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim de livrá-lo da
mão dos egípcios..." Ex. 3.7-8.
Como é precioso saber que pertencemos ao único e verdadeiro Deus que se revela
a nós através de Sua Palavra, nos ensinado e nos mostrando claramente Sua ação no
meio de Seu povo. Ele nos criou, sustenta e conduz em triunfo em meio a todas as
dificuldades enfrentadas, que servem para provar a nossa fé e nos aproximar ainda
mais Dele. Ele não é Deus ausente ou distante. Ao contrário, está sempre junto dos
Seus.
Os versículos acima nos mostram que em meio ao sofrimento e opressão de Seu
povo no Egito, Deus interveio na história de maneira clara, cumprindo assim Seu
eterno propósito. Da mesma forma, ainda hoje, estas verdades nos acompanham:
ELE VÊ A NOSSA AFLIÇÃO - Ele sabe exatamente como nos encontramos, as
lutas que enfrentamos e as aflições que muitas vezes tentamos esconder até dos
nossos amigos mais chegados. Ele "sonda o nosso coração" e por isso, nada lhe passa
desapercebido. Ele "conhece o nosso sofrimento", a nossa preocupação e dor.
ELE OUVE O NOSSO CLAMOR - Ele nos conhece e nos ouve. Assim como ouviu o
clamor de Seu povo no passado, Sua Palavra nos ensina que devemos colocar diante
Dele todas as nossas preocupações através da oração, na certeza de que "Estarão
abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar"
(2 Cr. 7.15). Clame ao Senhor, abra Seu coração para Ele através da oração.
ELE AGE EM NOSSO FAVOR - Ele nos conhece, nos ouve e age em favor de todo
aquele que O busca de coração sincero e humilde. Assim como levantou e capacitou
Moisés para libertar os israelitas do Egito, ainda hoje, age de inúmeras maneiras,
abençoando os Seus. Perceba o agir de Deus em sua vida.
Que estas verdades confortem o nosso coração e nos animem para prosseguirmos
nossa jornada! Vamos sempre clamar e confiar neste Deus maravilhoso que sempre
nos abençoa de inúmeras formas, evidenciando o Seu amor e cuidado por cada um
de nós!
Pr. Flávio Viola Machado

equipe pastoral

programação

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: Allan Pelegrinello,
Alexandre Silva, Cleverson Alves
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.

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

grupos de comunhão
Informe-se com os líderes sobre os locais
de reunião.
Quarta-feira - 20horas
CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha
Neto - 3365-4359
SÃO QUIRINO - Beth e Walmir Vida –
3256-2433 /99774-8598
Quinta-feira – 19h30
SWIFT - Rev. Flávio Machado - 991096613
Sexta-feira - 20horas
NOVA EUROPA – Rose e Eduardo
Oliveira – 3342-0622 / 98131-6565
SWISS PARK – Uly e Marcelo Tognollo –
99764-7434 / 99617-5803
Sexta-feira - 20h30
BARÃO-PAULINIA – Elisa e Hamilton
Ribeiro – 3289-9508 / (11) 99874-0299

aniversariantes

21
Camila Fernanda Venitelli
Ivenio de Souza		
23
Samira de Oliveira Santin
Letícia Braga de Oliveira
24
Ana Luíza Dias Oliveira

98165-2099
99988-3407
3722-2176
3223-2896
98429-1006

culto da noite 1º domingo

Reuniões de oração: terça a sábado, 7h30.

escalas de privilégios
Hoje

Próximo
domingo

Liturgia

Castelnovo (m)

Postal (m)

Som

Sem. Alexandre
(m); Vinícius (n)

Valter (m/n);

Diaconia
Átrio

André Mendes,
Glauco, Alison,
Lúcia, Vívian

Vandré, Sílvia,
Mauro Dias,
Clemente, Kátia

Diaconia
Pátio

Alexandre,
André Iamarino,
Danilo

Cássio, Julyo,
Marco Rocha,
Elton

Cássio, Kátia (m); Joelma (m);
Vívian, Sílvia
Magiane, Emília (n) Elias (n)

Recepção Sem. Alexandre,
Raquel (m);
Laís (n)

Kaléo (m);
Gabriel (n)

Pianistas

Ricardo Tibério

Lia Aranha
e Equipe
de Louvor
Adolescentes

Ceia

Castelnovo,
Eladio, Jésus,
Ferdinando,
Ren. Lopes,
Pedro,
Waldemar,
Edu. Tonicioli

Projeção

25
Carlos Henrique Paganin
Isabella Clemente Robles
26
Ivan Cintra Marcinovski
27
Cláudio Ferreira da Cunha

98238-3608
99829-0880
98990-1640
98279-2037

vida comunitária
ACAMPAMENTO DIVERGENTES
Nossos jovens e adolescentes estarão
reunidos nos dias 14 a 17/11, no
Acampamento MAB e as inscrições já
estão abertas. O valor por pessoa é de
R$ 320,00, podendo ser parcelado em
até 5 x R$ 64,00 (de julho a novembro).
Teremos a presença de dois palestrantes:
Presb. Alexandre Almeida (Secretário
Nacional da UMP) falará aos jovens e o
Sem. Jeferson Pereira (SPS) falará aos
adolescentes. As vagas são limitadas.
Garanta já a sua! Para qualquer dúvida
procure o Pastor Flávio.
FESTA DAS NAÇÕES 1
A festa acontece dia 07/09. Até lá, as
tarefas a serem cumpridas: * Trazer
comprovante de envio de 10 cartas
escritas, individualmente, não podendo
ser cópias feitas por qualquer meio,
redigidas pelos integrantes do grupo,
enviadas aos missionários do estado –
se trouxer a resposta do missionário à
carta, bônus. Atenção: na carta não pode
ser pedido que o missionário responda
para a gincana; * Trazer mensagem de
saudação do Governador do Estado;
* A classe deverá divulgar a Festa das
Nações por algum meio de comunicação
para o bairro (por ex.: jornal, faixas nas
ruas, carro de som, redes sociais para
fora da IPCamp, etc.).
FESTA DAS NAÇÕES 2
Conheça um pouco dos estados
representados. Classe de DISICPULADO
– AMAZONAS. Um estado grandão.

Localizado na região Norte, é o maior
em extensão territorial com uma área
maior que a França, Espanha, Suécia
e Grécia juntas. Possui 62 municípios
(o maior deles é Barcelos e o menor
é Iranduba) e a capital é Manaus. O
território do Amazonas é coberto na
totalidade pela maior floresta tropical
do mundo e conta com 98% de área
preservada, e lá se encontra o Pico da
Neblina, ponto mais alto do Brasil. Com
o objetivo de catequizar os índios, leigos
e religiosos jesuítas espanhóis fundaram
missões no território mas sofreram
seguidas invasões de outros indígenas
inconformados com a invasão ao
território e de conquistadores brancos.
A IPCAMP ajuda na manutenção da
Miss. Ivanda Borges em Manaus. Ela
trabalha com os Índios Mura na Aldeia
Correnteza, no município de Novo
Remanso. Aos sábados ela trabalha
na rodoviária ajudando refugiados
venezuelanos. De acordo com o Censo
de 2010 realizado pelo IBGE, a população
do Amazonas está estimada em pouco
mais de 4 milhões de habitantes e
está composta por: católicos (61,2%),
protestantes (32,1%), sem religião (6,2%),
espíritas (0,4%) e outras religiões (0,1%).
A IPB iniciou as atividades em Manaus
em 1898 sendo que Lourenço de Barros
(1859-1905) foi o primeiro pastor
presbiteriano no Amazonas. Como
curiosidade, dizem que chove tanto e
diariamente na capital Manaus que as
pessoas marcam seus compromissos e
encontros “antes da chuva” ou “depois
da chuva”.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Durante o mês de julho nossa Escola Dominical contará com atividades especiais, com
aulas para todos os departamentos com convidados especiais, temas especiais e curso
para os nossos professores, para que possam aperfeiçoar seus conhecimentos. Você
está convidado a participar conosco nesta programação especial.
UPA e
Curso para
Dep.
Infantil
Interm.
Adultos
UMP
Professores
1 a 2 anos: Rachel
de Paula
Elisa
Maicon Pr. Carlos Leda
21 jul 3 a 5 anos: Uly
Solange
Ribeiro
Berbert Machado Campos
6 a 9 anos: Loide e Eleci

CURSO PERSPECTIVAS
Uma nova temporada acontecerá no próximo semestre. “PERSPECTIVAS” é um curso
de visão com propósito eterno, para mobilizar e capacitar o povo de Deus a viver uma
vida de paixão e propósito como Jesus viveu. É um curso para todo cristão que anseia
ser usado por Deus e ter o seu coração incendiado pelo desejo de cumprir a missão de
Deus. Serão 14 encontros (06/08 – 05/11, terças feiras), das 19h30 às 22h00, na Primeira
Igreja Batista de Campinas – Av. Andrade Neves, 1848.
ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÕES
Conforme já informado anteriormente, o Conselho está convocando a Igreja para dois
momentos importantes de eleição: 1) está vencendo o mandato do Rev. Carlos Eduardo em 31/12/2019 e o Conselho reafirma o pleito com candidato único, tendo a Assembleia em 25 de Agosto de 2019, durante todo o dia. 2) No mesmo dia 25/08 realizar
eleição para oficiais cujos mandatos estão vencendo em 23/11/19: Presb. Eli Hoffmann
Madureira e Diács. Alcides Fernandes Neto e Felipe José Elias. Além destes, foi transferido o Diác. Renato de Castro Pedro para a IP S. Bárbara d’Oeste. Veja abaixo os
procedimentos para esta eleição.
INDICAÇÃO DE CANDIDATOS
Qualquer membro em plena comunhão com a Igreja pode indicar nomes para a Assembleia visando a eleição de oficiais, sendo de até 01 nome para eleição ou reeleição
de presbítero e até 03 nomes para eleição ou reeleição de diáconos. Antes, porém,
observe alguns preceitos: a) Bíblicos: 1 Timóteo 3.1-13, Tito 1.5-9 – Presbítero deve ser:
irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro,
apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas,
não avarento, governa bem a própria casa, cria os filhos sob disciplina (pois se não
sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?), não seja novo na
fé, tenha bom testemunho dos de fora, não arrogante, não irascível, amigo do bem,
sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Diácono deve
ser: respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância, marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. b)
Constitucionais: CI/IPB art. 55 – “O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, são na fé, prudentes no
agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida”. Considere a atuação, envolvimento, se participa do sustento da Igreja como dizimista. Antes de apresentar suas
indicações, ore a Deus pedindo discernimento. Não há obrigatoriedade na indicação,
mas caso queira fazer, baseie nos preceitos acima. Indicações até dia 31/07.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para a Assembleia Geral da Igreja, indico os seguintes irmãos para concorrerem ao cargo de
PRESBÍTERO

(1) ___________________________________________

DIÁCONOS 		

(1) ___________________________________________

			(2) ___________________________________________
			(3) ___________________________________________
______________________________________________
Nome e assinatura do membro da Ipcamp

SÍNODO DE CAMPINAS
A primeira reunião na nova composição
do SCP (agora apenas com os Presbitérios
de Campinas, Metropolitano, Americana
e Sta. Bárbara) aconteceu nos dias 12
e 13 passados. A atual Mesa Executiva
está composta da seguinte maneira:
Pres. Rev. Rodrigo Leitão (PMCP); Vice
Pb. Henri Maeda (PCPN); Sec. Exec.
Rev. Carlos Eduardo (PCPN); 1º Sec. Rev.
Michael Fassheber (PMCP); 2º Sec. Pb.
Sérgio La Luna (PSBO); Tes. Pb. Daniel
Camargo (PAMR).
TESTE BÍBLICO 69
1) Mencione 4 lugares nos quais Samuel
julgou o povo de Israel. 2) Por qual
motivo o povo de Israel pediu um rei?
3) Consentiu Deus que Israel tivesse

um rei? 4) Qual foi e onde se deu o
primeiro milagre apostólico de cura?
5) Quais foram os primeiros apóstolos
presos e encarcerados? RESPOSTAS ÀS
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) A
maneira como os filisteus devolveram
a arca do Senhor está registrada em 1
Samuel 6.10-12; 2) Deus feriu 70 homens
de Bete-Semens porque eles olharam
para dentro da arca do Senhor - 1 Samuel
6.19; 3) A casa de Quiriate Jearim,
onde a arca do Senhor permaneceu
durante 20 anos era de Aminadabe - 1
Samuel 7.1,2; 4) Quem pregou no dia de
Pentecostes foi o apóstolo Pedro - Atos
2.14; 5) O maior número de convertidos
registrados na Igreja em um só dia foi de
quase 3.000 pessoas - Atos 2.41.

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 – Busquemos sempre os caminhos da santidade que agradam a Deus.
2.DEPARTAMENTOS - UPA, União Presbiteriana de Adolescente – Conselheiro Diác.
Felipe José Elias - Pres. Mateus Brosenski, Vice Pres. Ester Clemente, 1ª Sec. Larissa
Moreira, 2º Sec. Raquel Elias, Tes. Guilherme Viola;
3. OFICIAIS – Presb. João Batista Castelnovo; Diác. Edinar Lopes Aquino Jr. e respectivas
famílias;
4. MISSIONÁRIOS – Rev. Amós Cavalcanti P. Farinha (APMT, Valparaiso-Chile) e Jaciara
dos Santos (JMN, São Miguel dos Campos-AL);
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Dia do Adolescente Presbiteriano, 28/07;
6. AUTORIDADES – Chefe da Casa Militar do Estado de São Paulo, Sr. Walter Nyakas Junior;
7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Guiomar Souza
Pedro, Josefina Aimbiré de Moraes, Else Camargo Freitas, Elza Polli, Presb. João de
Sá Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso, Vanessa Decari, Leonilda Fidelis
Santini, Adolpho Machado Filho, Luana Moreira, Luciana Barbosa, Teresa Maria
Kfouri Janjom (amiga da Izza Decari).

CAMINHE COM A IPCAMP
Atividades gerais da Igreja:
Dom, 21 – Almoço na Igreja;
Ter, 23 – Diretoria JD (19h30); Ensaio
Louvor (20h);
Sáb, 27 – Plenária JD (9h); Casamento na
Igreja;
Dom, 28 – Dia do Adolescente
Presbiteriano;
Ter, 30 – Ensaio Louvor (20h);
Qua, 31 – Todos os GFs;
Qui, 01/08 – Costura (14h); Coral Reinício
(20h);

Sex, 02 – SAF Oração (14h30);
Sáb, 03 – Conselho; UCP (9h30); UMP
(12h); Plenária SAF (14h30); UPA (16h30);
Dom, 04 – Dia do Presbítero; Acampa
2020; Part. Ronaldo Póvoa (n);
Ter, 06 – Artes (14h); Ensaio Louvor
(20h);
Qui, 08 – Costura (14h); Coral (20h);
Sex, 09 – Vigília: Aniversário da Igreja
(20h);
Sáb, 10 – UPA (16h30); UMP (19h30);
Dom, 11 – Dia dos Pais; Part. Fernanda
Cortella (n).

liturgia culto manhã
ADORAÇÃO
Prelúdio
Palavra de Acolhimento
(*) Êxodo 3.13-15
Hino 21 Deus de Abrão
(*) Oração
CONTRIÇÃO
(*) Filipenses 2.5-11
(*) Oração Silenciosa
Hino 260 Amor Que Vence
(*) Oração Audível
AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Mateus 28.18-20
Dízimos e Ofertas

Hino 304 A Voz do Evangelho
(*) Oração
Batismo Infantil
EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
SANTA CEIA
(*) Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Fortalece a Tua Igreja
Pastorais
(*) Evite entrar ou sair nestes momentos.
Estamos em oração ou leitura da Palavra.

liturgia culto noite
ADORAÇÃO
Jesus em Tua Presença
Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 134
Ao que é Digno
Cantarei Teu Amor
Deus é Deus
(*) Oração
CONTRIÇÃO
(*) 1 João 1.5-2.6
(*) Oração Silenciosa
Oceanos
(*) Oração Audível
AÇÃO DE GRAÇAS
(*) João 3.14-21
Dízimos e Ofertas

A Conversão
(*) Oração
Oração com as Crianças
Oração Intercessória
EDIFICAÇÃO
Tua Graça me Basta
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Seguir com Fé
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
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