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Todos nós temos uma “memória olfativa” ainda que em proporções diferentes 
– aromas que nos trazem lembranças de momentos e de pessoas que de alguma 
forma nos marcaram. Minha memória olfativa me remete à minha infância e talvez 
daí venha meu gosto por perfumes. Durante muitos anos meus pais usaram um 
perfume delicioso de alfazema que tomava conta da casa e que é, ainda hoje, a marca 
registrada deles e basta senti-lo que penso “cheiro dos meus pais”.

Cheiro bom traz boas lembranças. Gosto do cheiro do café passado na hora – 
aliás, prefiro o aroma ao sabor do café; também gosto do cheiro da cebola e alho 
sendo fritos no azeite. Gosto de sentir o cheiro da grama recém cortada e do chão 
ao receber as primeiras gotas de chuva (ou como costumeiramente dizemos, “cheiro 
de chuva”). Enfim, a lista é enorme. Por outro lado, cheiro ruim não é nada bom e 
não traz boas lembranças. Detesto o cheiro de cigarro, e de um modo particular, o 
que vem de um apartamento próximo ao nosso e que invade nossa sala e quarto. 
É literalmente, insuportável. A lista aqui também seria enorme, mas vou me conter 
apenas a este exemplo. Cheiro ruim afasta, causa repulsa, embrulha o estômago. 

Os bons perfumes têm alta concentração de essência e por isso, bastam poucas 
gotas para fixarem por horas e exalarem seu aroma, deixando um rastro agradável e 
perceptível. Da mesma forma, se nossa “essência” vem de um coração transformado 
por Deus, devemos exalar a Cristo, deixando um rastro que manifeste a “fragrância 
do conhecimento de Deus.” Nosso olhar, nossas palavras e ações devem apontar 
para Cristo, que nos conduz em triunfo, a fim de que o nome Dele seja glorificado em 
nós e através de nós. Esta é a lembrança que temos causado nas pessoas que cruzam 
o nosso caminho?

Que sejamos o “bom perfume de Cristo” despertando pessoas para a vida com 
Deus e mostrando o caminho da salvação. Exalemos graça, misericórdia, perdão, 
bondade, sabedoria, justiça e a beleza de Cristo em nós. Deus nos abençoe neste 
sentido!

Rev. Flávio Viola Machado

Somos o bom perfume de Cristo
“Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo 

e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu 
conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, 

tanto nos que são salvos como nos que se perdem.” 2 Coríntios 2.14-15



equipe pastoral
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/hpd-
ysdx-whq
Boa Pergunta meet.google.com/yjy-ybhr-rgw
Missões meet.google.com/fpv-xhzr-acy
Ética Cristã meet.google.com/ssa-snub-smg

programação

Relatório acessos EBD 28/junho
CLASSES Participantes

Intermediários 12

Adolescentes 10

Mocidade 19

Adultos em conjunto 94

TOTAL 135

DÍZIMOS E OFERTAS 
Sua fidelidade nas contribuições com 
os dízimos, ofertas e no compromisso 
com a reforma do templo é muito im-
portante neste período. Use de trans-
ferências bancárias ou se preferir traz-
er pessoalmente, a administração da 
Igreja está funcionando pela manhã. 
A participação na reforma também re-
quer pontualidade e efetivação do pla-
no agendado. Estamos em andamento 
com o projeto estabelecido. Caso ne-
cessite que alguém da igreja vá bus-
car, 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 te-
souraria@ipcamp.org.br.



comunidade
TESTE BÍBLICO 119 

1) Quem matou o irmão de Golias, e, 
quem matou o gigante que tinha 24 
dedos?  2) Que ato praticou Davi, incit-
ado por Satanás, que desagradou mui-
to a Deus? 3) A quem pertencia a eira 
adquirida por Davi, para nela construir 
um altar ao Senhor? 4) Qual o funda-
mento sobre o qual os remidos são 
identificados? 5) Quem se considerou 
o menor de todos os santos? RESPOS-
TAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERI-
OR – 1) Os primeiros lugares , ao lado 
de Davi, enquanto ele reinava foram 
ocupados pelos seus filhos - 1 Crônicas 
18.17; 2) Hanum, rei dos moabitas, mal-
tratou e humilhou os servos que Davi 
lhe enviara para consolá-lo - 1 Crônicas 
19.1-4; 3) Hanum e os amonitas, jun-
tamente com os sírios, com quem se 
aliaram, foram derrotados pelos gen-
erais de Davi - 1 Crônicas 19.6-19; 4) O 
pecador é salvo por Deus. Exclusiva-
mente pela graça de Deus, mediante a 
fé, sem as obras, para que ninguém se 
glorie perante Deus - Efésios 2.8-9; 5) 
As boas obras são fruto da salvação, 
e Deus nos salvou para que andásse-
mos nelas. As boas obras não podem 
salvar-nos, mas elas são consequência 
de uma vida realmente Cristã - Efésios 
2:10.

REFORMA DO TEMPLO 
Mantenha as orações para que não 
ocorra nenhum acidente entre os tra-
balhadores e tudo possa transcorrer 
rápida e tranquilamente. Nesta sem-
ana trabalhamos no piso do templo! 
Aproveitando que tudo está sendo 
renovado, a Comissão de Reforma so-
licitou ao Conselho autorização para 
colocação de novo piso e isso foi feito 
nestes dias. Um ambiente novo, tudo 
para a glória de Deus. Temos mantido 
o cronograma previsto. Participe com 
suas ofertas.

CRISTÃOS PELO MUNDO 
A Missão Portas Abertas traz 
informações sobre os 5 principais 
grupos de perseguição aos cristãos. 
(2) BOKO HARAM – Desde 2009, o 
Boko Haram promove ataques na 
Nigéria, Chade, Niger e Camarões, e 
está na 4ª posição da lista de grupos 
militantes mais mortais do Índice 
de Terrorismo Global em 2019. 
Nos últimos cinco anos, os radicais 
exterminaram mais de 15 mil pessoas. 
Para eles é proibido a participação de 
muçulmanos em qualquer atividade 
política e social associada a países 
do Ocidente. Eles não devem votar, 
vestir as mesmas roupas e nem 
receber a mesma educação dos 
povos infiéis a Alá. O termo Boko 
Haram significa “A Educação do 
Ocidente é Proibida” e foi dado pelos 
habitantes da Maiduguri, capital do 
estado de Borno, na Nigéria, ao grupo 
denominado Jamaatu Ahlis Sunna 
Liddaawati wal-Jihad, que em árabe 
significa “Pessoas Comprometidas em 
Propagar os Ensinamentos do Profeta 
e a Jihad”. Segundo a Agência Central 
de Inteligência dos Estados Unidos, 
os soldados do Boko Haram chegam 
a cerca de 9 mil homens e células 
especializadas em bombardeios. 
Por meio dos ataques a bancos e 
bases militares, controlam grande 
quantidade de dinheiro e armas, 
tornando-se uma opção atrativa para 
os jovens locais sem perspectiva de 
um futuro promissor.

FALECIMENTOS 
No último domingo, dia 28, faleceu 
aos 93 anos o Presb. Júlio Sebastião 
Olivetti, e na segunda-feira dia 29, 
nossa irmã Nice Rohwedder. Foram 
sempre firmes com Cristo e certa-
mente estão desfrutando a alegria da 
presença do Senhor. Vamos interced-
er pelos familiares. Sê fiel até a morte 
e te darei a coroa da vida, disse Jesus.



06 
Marina Sider Monte Alegre     (16)98816-5918
Maurício Batista Carlos             99180-1965
Terezinha e João Castelnovo,
46 anos de casamento              99176-3536

08 
Doraci Tabossi Narita                3242-0987
Josiane e Robinson de Gennaro, 
25 anos de casamento              99292-7838

09
João Pedro Saraiva              98719-5233
Marilda Gomes de Sales            98769-6902

10
Valnir Tonicioli               99756-0171

11
Rev. Alexandre Antunes Santos    99680-5711
Josiane e Fábio Santini, 22 anos de casamento

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: 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

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

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 – Encerramos metade do ano e muito pouco foi produzido. Isso não pode 
corresponder à nossa esperança, confiança e fé;

2. DEPARTAMENTOS - Escola Dominical- Coordenação Geral: Presbs. Eládio Frutuoso 
de Campos e Waldemar de Lucca Jr;

3. OFICIAIS – Presb. João Batista Castelnovo, Diác. Mauro Benedito de Carvalho e 
respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Luiz Augusto Bueno (APMT, Alhos Verdes - 
Portugal) e Rev. Oscar e Maria (JMN, Nova Serrana - 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 Saúde – Sr. Carmino Antonio de Souza;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, 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.

agenda de oração


