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A adolescência é uma fase bastante desafiadora, afinal deixar a infância rumo à fase 
adulta, traz consigo o peso das responsabilidades, a descoberta 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. 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 autoafirmações, 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 quer manter-se 
firme na Palavra e na caminhada com Jesus num mundo de grandes transformações, 
com valores cada vez mais deturpados, 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. 

Deixo 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 aos princípios cristãos estabelecidos na 
Palavra de Deus. 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 pedindo a direção de Deus para você, através do Espírito Santo. Escolha 
ser santo e tenha coragem para dizer "não" aos convites do pecado e tentações que 
virão. Converse com aqueles que têm um pouco mais de experiência do que você pelos 
anos já vividos e pelos erros e acertos cometidos, isto vai te ajudar bastante! Continue 
compartilhando seu sorriso e usando sua força para abençoar nossa Igreja. 

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

Pastor Flávio Viola Machado

Dia Do aDolescente Presbiteriano



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 

 culto da noite 1º domingo
Reuniões de oração: terça a sábado, 7h30.

Hoje Próximo 
domingo

Liturgia Postal (m) Marçal (m) 

Som Valter (m/n) Felipe (m); 
Rafael C. (n)

Diaconia
Átrio

Mauro Dias, 
Vandré, Sílvia, 
Clemente, Kátia

Mauro Carvalho, 
Edir, Luiz Paulo, 
Keila, Arlete

Diaconia
Pátio

Cássio, Marco 
Rocha, Julyo, 
Elton

Edinar, Vinícius, 
Marcos Cruz

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

Renato (m); 
Maria José, 
Marizete (n)

Projeção Kaléo (m); 
Gabriel (n)

Victor (m); 
João Duarte (n)

Pianistas
Equipe de 
Louvor 
Adolescentes

Alison 
Fernandes 
e Orquestra 
Ipcamp

Ceia

Edison de 
Souza, Edu. 
Oliveira, Eladio, 
Eli, Hamilton, 
Marçal, Márcio, 
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: 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.

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 - 99109-
6613

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

grupos de comunhão

aniversariantes
28 

Rafael Rodrigues Uliani  99375-2000
Silas Reis de Oliveira  99296-8998

29 
Martha Hoffmann  99740-8187

30 
Arthur Oliveira Leal 98144-9977
Edinar de Aquino Jr.  99768-1261
Catarina e João Bertoletto, 
58 anos de casamento  3225-5662

Conceição e Dalmo Jaconi, 
53 anos de casamento    3324-9951

31 
Gecy Vilas Boas   3849-7543
José Carlos Hoffmann  99778-5731
Thainá Sabião Tibério 3645-3585

Agosto
02 

João Vitor Aleixo Dias 98371-0205
Samuel Ribeiro Bueno 99353-5830



vida comunitária
TESTE BÍBLICO 70 

1 Quem foi o primeiro rei de Israel e por 
quem foi ele ungido? 2) Onde estava 
Saul quando foi escolhido o rei de Israel? 
3) Com que vitória Saul foi confirmado 
rei de Israel? 4) Que idade tinha o coxo 
que Pedro curou? 5) Como Barnabé 
começou sua vida cristã? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) Os 
4 lugares nos quais Samuel julgou o povo 
de Israel são: Betel, Gilgal, Mispa e Ramá 
- 1 Samuel 7.16-17; 2) O povo de Israel 
pediu um rei porque Samuel já estava 
velho e incapaz de governar - 1 Samuel 
8.5; 3) Consentiu Deus que Israel tivesse 
um rei, ainda que ofendido deu ordens 
a Samuel que atendesse o pedido feito 
- 1 Samuel 8.7; 4) O primeiro milagre de 
cura foi o de um coxo, na Porta Formosa 
do Templo - Atos 3.1-7; 5) Os primeiros 
apóstolos presos e encarcerados foram 
Pedro e João - Atos 4.1-3.

FESTA DAS NAÇÕES 1
 A festa acontece dia 07/09. Até lá, as 
tarefas a serem cumpridas: * A classe 
deve comparecer com maior número de 
presentes (porcentagem de presença na 
lista de chamada); * A equipe deve estar 
uniformizada, com algum traje típico do 
seu estado, ou parte dele, ou ao menos 
uma peça característica – atenção: todo o 
grupo deverá estar portando; * Em carto-
lina, montar um painel informativo, boni-
to e criativo, que contenha as seguintes 
informações: Nome do Estado, Mapa, 
População, Religiosidade e porcentagem 
de evangélicos, identificando no Mapa as 
cidades onde existem missionários da IPB 
e o nome deles.

FESTA DAS NAÇÕES 2 
Conheça um pouco dos estados 
representados. Classe de HISTÓRIA 
BÍBLICA – RORAIMA- Está situado na 
região norte do Brasil e sua capital, Boa 
Vista, é a única capital de um estado 
brasileiro que está situada totalmente no 
hemisfério norte. A maior parte do Estado 
é coberta por densas florestas típicas da 
região amazônica e daí o nome do estado 
que significa MONTE VERDE. A população 
do Estado, em 2017, era de 520.000 
habitantes e a densidade demográfica é 
a menor entre os estados brasileiros, 2.33 
habitantes por km quadrado. Apenas 
para comparar, a densidade populacional 
do Estado de S. Paulo é de 180 habitantes 
por km quadrado. Na década de 1980 
com a expansão dos garimpos de ouro 
e diamantes e também com os projetos 
de colonização, a população do território 
cresceu rapidamente. O território de 
Rio Branco foi criado em 1943 e em 1962 
recebeu o nome de Território de Roraima 
e, em 1991, transforma-se em Estado de 
Roraima.  Em 1998, após longa e penosa 
luta com a frequentes inundações na 
floresta, foi inaugurada a Br174, ligando 
Boa Vista a Manaus, distantes 780 km. 
Quanto a religiões, os dados do IBGE de 
2010, são os seguintes: Católicos, 50%; 
Evangélicos, 30% e outras 20%.  Alguns 
sites informam que atualmente os 
evangélicos já são maioria no Estado. A 
IPB, através da JMN, mantém o Pastor 
Evangelista Marcelo Barzola Tabraj, que 
reside na cidade de Rorainópolis que é a 
segunda cidade mais povoada do Estado. 
Este mesmo Pastor informa em carta 
que na capital, Boa Vista, existem cinco 
Igrejas organizadas no Presbitério de 
Roraima.

ACAMPAMENTO DIVERGENTES 
Nossos jovens e adolescentes estarão reunidos nos dias 14 a 17/11, no Acampamento 
MAB.  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. Para qualquer dúvida procure o Pastor Flávio.



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

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DOS 
116 ANOS DA IPCAMP

Em Agosto, teremos algumas participa-
ções especiais celebrando o nosso mês 
de aniversário. Reserve estas datas para 
agradecer a Deus por mais um ano de 
nossa Igreja.
Dom, 04 – Música Ronaldo Póvoa e banda 
(n), (ganhador do Festival de Música Cristã 
IPCamp/2018)

Sex, 09 – Vigília Oração a partir das 20h
Dom, 11 – Música Fernanda Cortella e ban-
da
Sáb, 17 – Super Dia da UCP
Dom, 18 – Música Marcos Zaro e banda (n)
Qui, 22 – Culto com pregação Rev. Her-
nandes Dias Lopes
Dom, 25 – Maestro Wesley Freire (Coral, 
manhã); Jeanne Mascarenhas (n)
Sáb, 31 – UMP Reflexo Social



“...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 para que Deus nos desperte ainda mais para a evangelização 
pessoal.

2.DEPARTAMENTOS - UMP, União da  Mocidade Presbiteriana – Conselheiro Presb. 
Robinson de Gennaro – Pres. André Iamarino, Vice Pres. Cindy Trancoso, 1ª Sec. 
Raquel Felício, 2º Sec. Silas Oliveira, 1º Tes. Gabriel Oliveira;

3. OFICIAIS – Presb. Moisés Danziger;  Diác. Glauco Henrique Franco Leal e respectivas 
famílias;

4. MISSIONÁRIOS – Rev. Francisco F. dos Santos Júnior (APMT, Bogotá-Colômbia) e 
Rev. Paulo e Daniele (JMN, Oiapoque-AP);    

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Atividades em nosso mês de aniversário;
6. AUTORIDADES – Procuradora Geral de São Paulo, Sra. Lia Porto;
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, Luana Moreira, Luciana Barbosa, Teresa Maria Kfouri Janjom (amiga da Izza 
Decari), Ivanir de Souza (irmã da Irani Avancini).

agenda de oração

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da 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).

CURSO PERSPECTIVAS 
“PERSPECTIVAS” 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.



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.

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 Agência 6852-7

conta 111850-1
Agência 9113

conta 00800-8
Agência 3083

conta 13000192-8

ADORAÇÃO
Em Tua Presença

Palavra de Acolhimento 
(*) Salmo 63.1-4
Porque Ele Vive
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Romanos 5.1-11
(*) Oração Silenciosa
Quebrantado
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 34.8
Dízimos e Ofertas

Ele Continua Sendo Bom
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Gratidão pelos Adolescentes
Gratidão pelas Famílias 
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
 Deus vos guarde (Hino 368)

Poslúdio
Pastorais

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

liturgia culto manhã

ADORAÇÃO
Meu Lugar é Aqui

Palavra de Acolhimento 
(*) João 4.23-24
Venha o Teu Reino
Confiança
Quebrantado
(*) Oração

CONTRIÇÃO
(*) Isaías 55.6-7
(*) Oração Silenciosa
Maranata
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*)Salmo 150
Dízimos e Ofertas

Todo Som
(*) Oração
Oração com as Crianças
Oração Intercessória
Gratidão pelos Adolescentes

EDIFICAÇÃO
Liberta-me de Mim
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
Participação da Equipe Pé na Estrada
Gratidão pelas Famílias 
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Forte Mão

Pastorais

liturgia culto noite


