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Nesta última quinta-feira, dia 09 de julho, o calendário eclesiástico da Igreja 
Presbiteriana do Brasil celebrou o DIA DO DIÁCONO. Nesse dia, em 1866, foi quando 
ocorreu a ordenação dos primeiros diáconos presbiterianos no Brasil. A Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro, fundada no dia 12 de janeiro de 1862, pelo Rev. Ashbel 
Green Simonton, elegeu os seus primeiros oficiais no dia 02 de abril de 1866. Depois 
de devidamente instruídos, foram ordenados em 09 de julho de 1866. 

O procedimento é bíblico, conforme registro no livro de Atos, ao atender as 
necessidades que surgiam na primeira igreja cristã, em Jerusalém. O ofício nascido 
na igreja primitiva tem, até hoje, papel essencial na dinâmica e vida das igrejas 
presbiterianas. E é o próprio texto bíblico que dá as qualificações para o exercício 
da função: boa reputação (aquilo que fala a seu respeito fora da Igreja), cheios do 
Espírito (o que pode ser visto também pelos irmãos na fé) e de sabedoria (a maneira 
como se comporta em sua vida pessoal, familiar, profissional tanto quanto o envolve 
na igreja quanto no mundo). O apóstolo Paulo ainda completa, escrevendo a Timóteo 
e pontuando: devem ser respeitáveis, de uma só palavra e irrepreensíveis. E mais: 
“que aqueles que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa 
preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.” 

O ofício diaconal não pode ser diminuído ao serviço “braçal” da igreja ou cuidado 
com quem entra no meio dos cultos para atrapalhar, sejam bêbados ou cachorros. Nem 
tão pouco pode ser rebaixado como se houvesse uma hierarquia eclesiástica em que o 
próximo cargo de carreira a alcançar é o presbiterato. A diaconia é um ofício específico, 
com funções específicas, para atender o povo de Deus e os que buscam o socorro cristão.

O teólogo João Calvino mostra a importância do diaconato em seus escritos, 
enfatizando o valor do trabalho assistencial e de amparo aos necessitados, bem 
como o bom preparo espiritual dos oficiais que, segundo ele, devem possuir grande 
conhecimento da fé cristã para o conforto espiritual dos atendidos. A constituição 
que rege a IPB traz no seu Art. 25 que a Igreja exerce suas funções na esfera da 
doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do 
Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Esses últimos 
são eleitos pela igreja para dedicarem-se especialmente à arrecadação de ofertas 
para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos e à manutenção da 
ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino (Art. 53).

Dia do Diácono
“...homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria...” At 6.3



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 05/Julho
CLASSES Participantes

Intermediário 1 7
Intermediário 2 8
Adolescentes 8

Louvor 30
Doutrina Básica 43
Boa Pergunta!           13

Missões e Evangelismo 6
Ética Cristã 21

TOTAL 136

Assim, queremos abraçar com gratidão toda nossa Junta Diaconal e demais 
auxiliares, pelo importante ministério que desenvolvem em nossa Igreja, pelos 
esforços feitos, pela atenção aos necessitados, em especial nestes tempos de 
isolamento em quem muitos precisam da fraternidade cristã em exercício. Nossas 
orações por todos os atuais oficiais, pelos diáconos eméritos Armando Avancini e Edir 
Célio Dias, irmãs que cooperam com a Junta Diaconal, todos representados por sua 
diretoria atual: Pres. Diác. Rafael Vieira, Vice Diác. Cristiano Corat, 1º Sec. Diác. Marcelo 
Tognolo, 2º Sec. Diác. André Iamarino, Tes. Mauro Carvalho. Que Deus os ajude!

Rev. Carlos Eduardo

CONSELHO 
Da última reunião (04/07), algumas das deliberações: 1. Tomou conhecimento do relatório mensal 
da Tesouraria, bem como da campanha para reforma acústica do templo e registrou o andamen-
to das obras; 2. Quanto ao Rol de Membros concedeu Carta de Transferência para a IP Chácara 
Primavera aos irmãos Mariana e Davi Reis de Oliveira, e Simone, Gabriela e Mateus Gozzi. Reg-
istrou Falecimento dos irmãos Ruth Perfeito, Presb. Júlio Olivetti e Nice Rohwedder; 3. Sobre 
o retorno aos cultos presenciais resolveu que ainda no mês de Julho os trabalhos serão online, 
voltando a tratar na próxima reunião. No dia 06 o conselho reuniu-se com irmãos da igreja que 
atuam na área da saúde, para que nossos protocolos de retorno sejam seguros e demonstrem 
cuidado com os irmãos da nossa igreja; 4. Mantém acompanhamento ao desenvolvimento dos 
cultos, EBD e departamentos internos; 5. Tem mantido o pastoreio através dos presbíteros.



comunidade
TESTE BÍBLICO 120 

1) Quem preparou os materiais para a 
construção do templo? 2) Qual o cargo ou 
função dos filhos de Levi? 3) Em quantos 
turnos foram divididos os filhos de Arão 
e os cantores? 4) Como deve encher-se 
o Cristão? 5) Que comparação Paulo usa 
para descrever a natureza da sujeição 
da esposa ao seu marido? RESPOSTAS 
ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) 
Quem matou o irmão de Golias foi Elianã, 
filho de Jair, e quem matou o gigante que 
tinha vinte e quatro dedos foi Jônatas, 
filho de Simei - 1 Crônicas 20.5-7; 2) O ato 
que Davi praticou, incitado por Satanás, 
que desagradou muito a Deus, consistiu 
em ordenar o levantamento do censo do 
povo de Israel - 1 Crônicas 21.1-7; 3) A eira 
adquirida por Davi para nela construir um 
altar ao Senhor pertencia a Ornã - 1 Crôni-
cas 21.18-26; 4) Os remidos são edificados 
sobre o fundamento dos apóstolos e dos 
profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angu-
lar do Edifício - Efésios 2.20-21; 5) Foi Paulo 
que se considerou o menor de todos os 
santos - Efésios 3.8.

DÍZIMOS E OFERTAS 
Sua fidelidade nas contribuições com os dízi-
mos, ofertas e no compromisso com a refor-
ma do templo é muito importante neste 
período. Use de transferências bancárias 
ou se preferir trazer pessoalmente, a ad-
ministração 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 sec-
retaria da Igreja. Se quiser informar através 
do whatsapp sobre seus depósitos, o tele-
fone da tesouraria é 99576-6786. O e-mail é 
tesouraria@ipcamp.org.br.

REFORMA DO TEMPLO 
O ambiente está novo e o fizemos para a 
glória de Deus. Concluímos o piso e a limpeza 
geral. Mantivemos o cronograma previsto, 
mas ainda precisamos da participação com 
as ofertas. Que Deus nos ajude para que logo 
estejamos utilizando o novo templo.

CRISTÃOS PELO MUNDO 
A Missão Portas Abertas traz informações 
sobre os 5 principais grupos de perse-
guição aos cristãos. (3) ESTADO ISLÂMI-
CO – O mundo tomou conhecimento do 
Estado Islâmico em 2014, quando vários 
territórios da Síria e Iraque foram invadi-
dos pelos insurgentes. O grupo também 
fez questão de veicular a brutalidade nos 
sequestros e decapitações. O grupo ex-
ige que todos os muçulmanos do mundo 
jurem fidelidade ao líder, Ibrahim Awad 
Ibrahim al-Badri al-Samarrai, mais conheci-
do como Abu Bakr al-Baghdadi, e morem 
nos territórios controlados por ele. At-
ualmente, ocupa a 2ª posição na lista de 
grupos extremistas mais mortais do Índice 
de Terrorismo Global em 2019. Os extrem-
istas acreditam que ao confrontar direta-
mente a força de coalizão liderada pelos 
Estados Unidos estariam pronunciando 
os confrontos dos finais dos tempos de-
scritos nos escritos islâmicos. O Estado 
Islâmico surgiu da Al-Qaeda no Iraque em 
2006. Mas em 2013, juntou forças com re-
beldes que lutavam contra o presidente 
sírio Bashar al-Assad e tornou-se o “Esta-
do Islâmico do Iraque e do Levante” (ISIS, 
da sigla em inglês). Estimou-se que em 
fevereiro de 2015, o número dos soldados 
extremistas era entre 20 e 32 mil homens. 
Apesar da baixa de 10 mil radicais, mais 28 
mil muçulmanos foram recrutados.



12 
Bárbara Ferrari Venitelli            99798-9863

13 
Elton Honorato de Oliveira            99722-8893
Antônio Marcos dos Santos            98311-7087

14 
Manoel Pinto Filho                  3231-0178
Davi Sperone Hoffmann              99113-5077

15 
Adriano Moura Eler 
Naiara e Edson Lopes, 
9 anos de casamento             97422-3403

16
Margareth Teixeira Postal               99211-6580
Sandra Rodrigues Costa             99485-3123
Diva e Ferdinando Madureira, 
60 anos de casamento                    99183-0004

17 
Rute Reis de Oliveira              99743-8451

18
Rogério Gonçalves Alcântara        99437-2368
Shirlei e Pedro Soares, 
50 anos de casamento                       3287-4832
Margareth e Luiz Carlos da Silva, 
39 anos de casamento                3243-7643

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 – Se a paciência de Deus durasse como a nossa, onde estaríamos? Então, é 
preciso aguardar um pouco mais e pedir a Ele que aumente a nossa!

2. DEPARTAMENTOS – Ministério de Casais – Conselheiro Presb. Moisés Danziger – 
Equipe: Bruna Danziger; Solange e Presb. Eladio Campos; Ana Paula e Gláucio; 
Silvana e Presb. Ivenio de Souza;

3. OFICIAIS – Presb. Moisés Danziger, Diác. Rafael Ribeiro Vieira e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Alan Carlos G. Moreira (APMT, Benfica - 

Portugal) e Rev. Genilton e Ivanildes (JMN, Pará de Minas - MG);
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Rev. Celso Dias e Leiliane, APMT – 

Portugal;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Sr. Ernesto Dimas 

Paulella;
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


