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História e fé
O mês de junho tem uma tradição muito forte em nosso país. As festas populares
foram muito afetadas com a pandemia e, como tantas outras áreas, causou um enorme
prejuízo em cidades e estados pela sua não realização. Mas sempre é útil o conhecimento
da história, associando com o que devemos fazer e crer.
O “Santo Antônio” (nascido Fernando de Bulhão e Taveira de Azevedo) era filho de
nobres, descendente do 4º rei da monarquia das Astúrias, optou por uma vida simples e
humilde, adotando o nome de Antônio sem os sobrenomes de requinte. Foi missionário
franciscano com base em Pádua, falecendo em 13 de junho de 1231 (com 36 anos).
Recebeu designação de “santo” apenas 1 ano após a morte. O “São João” refere-se ao
bíblico Batista, filho de Zacarias e Isabel. Uma tradição aponta o dia 24 de junho como
de seu nascimento. O “São Pedro”, do dia 29 de junho, também é o personagem bíblico
e, da mesma forma, a data é tradição marcada para sua morte.
No contexto nacional, as festas “Juninas” chegaram com os portugueses,
acompanhadas de outras influências como quadrilha de característica europeia,
quentão, pipoca, produtos derivados do milho, bem como fogueiras, mastros, foguetes
e crenças supersticiosas do paganismo. Daí abrasileirar-se com o forró, arrasta pé, arraiá.
Esses incrementos não tem nada a ver com Antônio, João e Pedro, mas sim com JUNO
(daí a palavra junina), já que as roupas, comidas e outros detalhes nada tem a ver com
estes 3 personagens da história da igreja, e sim com Juno e o antigo e pagão culto de
celebração da natureza. Por isso, no contexto brasileiro, as festas juninas são mistura de
religiosidade pagã antiga e homenagem a personagens da história da igreja, celebrados
da mesma forma da crença em Juno, nada relacionado aos três nomes tratados aqui.
Então a festa cultural e folclórica tem origens no paganismo antigo, resumida em uma
simples tradição popular.
Então sempre convém lembrar. A festa junina é religiosidade pagã – era o culto à
deusa Hera (dos gregos) ou Juno (dos romanos). Além disso, a Bíblia alerta sobre o
culto a qualquer outro que não o próprio Deus, o que faz com que a festa de celebração
a alguém tenha uma linha muito tênue de separação entre homenagem e adoração.
Algumas pessoas procuram atenuar o significado e símbolo destas celebrações, mas
é como querer acomodar a consciência nas práticas que certamente não agradam a
Deus. Então é sempre bom cuidar do coração, pois aquilo com que ele concorda, será o
testemunho que damos em nossa vida.
“Sê fiel até a morte”, foi o que disse Jesus!
Rev. Carlos Eduardo
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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, Luis
Carlos de Lima e Felipe Matheus de Lima.
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.

Cultos transmitidos pela internet:
Culto da Manhã: 9horas
Culto da Noite: 19horas
facebook.com/igrejaipcamp/live_videos/
youtu.be/ZC5M28gCoK8
Escola Dominical: 10h30
Transmitido pela Internet:
Adolescentes meet.google.com/csd-rafd-wpg
Mocidade meet.google.com/wxs-sbva-sut
Nova Vida meet.google.com/fqd-kzuy-ooc
Doutrina Básica meet.google.com/hpdysdx-whq
Boa Pergunta meet.google.com/yjy-ybhr-rgw
Missões meet.google.com/fpv-xhzr-acy
Ética Cristã meet.google.com/ssa-snub-smg

Relatório acessos EBD 21/junho
CLASSES

Participantes

Intermediário 1

6

Intermediário 2

7

Adolescentes

11

Mocidade

26

Nova Vida

13

Doutrina Básica

40

Boa Pergunta!

11

Missões e Evangelismo

4

Ética Cristã

24

TOTAL

142

DÍZIMOS E OFERTAS
Sua fidelidade nas contribuições com
os dízimos, ofertas e no compromisso
com a reforma do templo é muito importante neste período. Use de transferências bancárias ou se preferir trazer
pessoalmente, a administração da Igreja
está funcionando pela manhã. A participação na reforma também requer pontualidade e efetivação do plano agendado. Estamos em andamento com o
projeto estabelecido. Caso necessite
que alguém da igreja vá buscar, informe
na secretaria da Igreja. Se quiser informar através do whatsapp sobre seus
depósitos, o telefone da tesouraria é
99576-6786. O e-mail é tesouraria@ipcamp.org.br.

comunidade
TESTE BÍBLICO 118
1) Quem ocupou os primeiros lugares
ao lado de Davi, enquanto ele reinava? 2) De que maneira Hanum, rei dos
amonitas, tratou os servos que Davi lhe
enviara para consolá-lo? 3) Que aconteceu a Hanum e aos amonitas em consequência da maneira como trataram os
mensageiros de Davi? 4) De que maneira o pecador é salvo por Deus? Acaso
poderá salvar-se por suas obras? 5) Que
importância têm as boas obras e qual é o
seu lugar na vida dos salvos? RESPOSTAS
ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1)
Asafe era um levita designado, com seus
irmãos, para louvar a Deus com hinos - 1
Crônicas 16.4-5-7-37; 2) Davi decidiu construir um templo a Deus para abrigar a
arca do Senhor que estava numa tenda,
enquanto ele morava em casa de cedro
- 1 Crônicas 17.1-2; 3) Sim. Mas o templo
não deveria ser construído por ele, mas
pelo filho que lhe sucederia no trono de
Israel - 1 Crônicas 17.11-13; 4) Deus escolheu os remidos para a salvação antes da
fundação do mundo - Efésios 1.4; 5) O
Crente é selado por Deus com o Espírito
Santo da promessa - Efésios 1.13.
IPB LIVE
No sábado passado, dia 20, a APECOM
(Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação) realizou uma live
pelo YouTube. Foram cerca de 360 mil
pessoas acompanhando, 13 pregações/
palestras, 3 bandas ao vivo e mais 4
participações musicais gravadas. Durante todo o dia foram levantadas ofertas para o trabalho missionário da IPB,
já tendo passado de R$ 70 mil. Foram
mostrados vários mosaicos musicais
elaborados pelas igrejas, dos quais nossa equipe de Música foi o primeiro a
surgir (de quase 300 enviados). No dia
08 de Agosto haverá uma nova edição,
para contemplar este trabalho musical
desenvolvido pelas Igrejas.

REFORMA DO TEMPLO
Mantenha as orações para que não
ocorra nenhum acidente entre os trabalhadores e tudo possa transcorrer rápida e tranquilamente. Por trás da concha
e na frente da galeria já estão colocadas
as placas acústicas. A pintura foi encerrada e iniciada a limpeza de pós-obra. Tudo
está dentro do cronograma previsto.
Participe com suas ofertas.
CRISTÃOS PELO MUNDO
A Missão Portas Abertas traz informações sobre os 5 principais grupos de perseguição aos cristãos. (1)
AL-QAEDA: A rede terrorista Al-Qaeda ficou conhecida mundialmente a
partir dos ataques de 11 de setembro
de 2001, nos Estados Unidos. Osama
Bin Laden idealizou e fundou a rede
militante islâmica no fim dos anos
70, como resposta à invasão do Afeganistão pela União Soviética. Neste
período, os Estados Unidos davam
treinamento e forneciam armas para
os soldados locais. Mas com a Guerra
do Golfo, as tropas americanas ocuparam a Península Arábica e o líder da
Al-Qaeda (“A Base” em árabe) contra-atacou e tornou o antigo aliado
em inimigo número 1. A rede extremista tem ligações com outros grupos
como Estado Islâmico, no Iraque e
Síria, e Boko Haram, da Nigéria. Já foi
responsável por inúmeros ataques em
nações como Somália, Estados Unidos, Arábia Saudita, Quênia, Iêmen
e França. Com a morte de Bin Laden
em 2011, Ayman al-Zawahiri ocupou a
liderança da rede radical. Em 2013, o
grupo afirmou que a luta contra corrupção e marginalização estava inserida na agenda da Jihad (guerra santa)
global. O cristianismo é considerado
uma religião norte-americana, por
isso, os que professam a fé em Jesus
também são alvos dos ataques violentos dos filiados à Al-Qaeda.

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 – Os números aumentam e assustam, mas nossa esperança se reforça no
Senhor. Vamos confiar!
2. DEPARTAMENTOS - Junta Diaconal - Conselheiro: Presb. Paulo Andrade Silva; Pres.
Rafael Vieira; Vice-Pres. Cristiano Corat; 1º Sec. Marcelo Tognolo; 2º Sec. André
Iamarino; 1º Tes. Mauro Carvalho;
3. OFICIAIS – Presb. Eladio Frutuoso de Campos, Diác. Marcos César Rosa Cruz e
respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Elmer Victor L. Quiñones (APMT, Lima - Peru)
e Rev. Marcio e Rosemária (JMN, Florestal - MG);
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Rev. Jorge Neves e Jarci, APMT – Oriente
Médio;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Recursos Humanos – Sra. Elizabete Filipini
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Else Camargo
Freitas, Presb. João de Sá Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso, Adolpho
Machado Filho, Júnia de Souza Mafra, Álvaro Monzillo, Luciana Barbosa, Ivanir
de Souza, Antônio Moreira, Vanessa, Lelces, André de Morais e Rose de Morais,
Mirian de Oliveira, Mariana Silveira, Rinaldo Silveira, Valnir Tonicioli.

aniversariantes
28
Beth e Walmir Vida,
51 anos de casamento
Taine e Gustavo dos Santos,
12 anos de casamento
29
Vinicius Aleixo Dias
30
Lucca de Paulo e Rocha
Marineide Aranha Neto
Anna Luiza Jorge Ferreira
Leila e Rev. Flávio Machado,
19 anos de casamento

99774-8598
98943-6919
99119-3056
99139-9835
99241-2323
98362-7840
99109-6613

expediente
Igreja Presbiteriana de Campinas Rua Gal. Osório,
619, Centro - Campinas, fone (19) 3231-4844
Portaria: seg. 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

Raquel e Rafael Campos,
2 anos de Casamento
Julho
01
Sara Mendes Teixeira
Dagmar e Apolo Visockas,
43 anos de casamento
02
Betânia de Oliveira Santin
03
Walmir Vida da Silva
04
Neusa Verginelli Thut

99136-1141
97109-8340
99609-5739
98231-1138
99841-2781
99609-0641

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.

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

