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Sobre nossas autoridades

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos
reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos
vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito” (1 Timóteo 2.1-2).
Como Igreja de Cristo e em obediência à Palavra de Deus, devemos orar por nossas
autoridades – gostemos delas ou não. Nosso dever de oração vai muito além da nossa
opção político-partidária, lembrando também do texto de Romanos 13.1: “Todo homem
esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não proceda
de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas”. Isto que significa
as autoridades procedem de Deus e que devemos nos sujeitar a elas, lembrado deste
limite: “...Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens” (Atos 5.29).
Oremos primeiramente pela salvação de nossos governantes. Para que a graça
de Deus os alcance e tenham seus corações transformados por Deus e desta forma,
governem instruídos por Ele, tendo a “cosmovisão cristã” como base para suas
decisões.
Oremos para que sejam sábios nas escolhas, honestos na administração dos
recursos, justos nas decisões e corretos em suas atitudes, governando para o bem da
nação e desta forma, para que a corrupção, a mentira e a injustiça não prevaleçam.
Oremos para que mais homens e mulheres comprometidos com Deus e Sua Palavra,
tenham a oportunidade de servir ao Senhor, servindo nossa nação. Neste sentido,
não poderia deixar de mencionar nossos irmãos, ministros presbiterianos, Rev. André
Mendonça (Ministro da Justiça) e Rev. Milton Ribeiro (Ministro da Educação). Clame
a Deus para que eles sejam capacitados e protegidos no exercício de tão nobre e tão
difícil missão.
Oremos pela Igreja de Cristo, a fim de que brilhe intensamente a luz de Cristo,
exercendo seu papel de embaixadores da reconciliação, proclamadores da Palavra de
Deus, dando sempre bons exemplos de honestidade e justiça que evidenciem Cristo
em nós.
Podemos ter opiniões diferentes, mas não podemos deixar de orar por nossas
autoridades. Podemos nos manifestar e tecer nossas críticas construtivas, mas de
maneira sóbria, equilibrada, fazendo bom uso das palavras e de forma respeitosa,
afinal é assim que crente se expressa.

Oremos mais Igreja, sempre firmados na Palavra de Deus: “...se o meu povo, que
se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra” (2 Crônicas 7.14).
Rev. Flávio Viola Machado

equipe pastoral

programação

Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto		
		
99593-9980, 3396-8739

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-ysdxwhq
Boa Pergunta meet.google.com/yjy-ybhr-rgw
Missões meet.google.com/fpv-xhzr-acy
Ética Cristã meet.google.com/ssa-snub-smg

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.
Relatório Acessos EBD 12/Julho
CLASSES

Participantes

Intermediário 1

8

Intermediário 2

7

Louvor

24

Adultos

61

TOTAL

100

REFORMA DO TEMPLO
Concluímos a reforma pela graça de Deus. A
partir de hoje começamos a retomada dos
cultos no templo e em breve desejamos
que toda a Igreja possa participar presencialmente dos trabalhos na Casa do Senhor.
Graças a Deus, louvado seja o seu nome!

comunidade
TESTE BÍBLICO 121
1) Como se chamava o comandante do
exército de Davi? 2) Quem foi escolhido
por Deus para suceder a Davi, e edificar
o templo? 3) Quem deu a planta do templo a Salomão? 4) Como Paulo descreve a
natureza do amor com que o marido deve
amar a sua mulher? 5) Qual é o primeiro
mandamento com promessa? RESPOSTAS
ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1)
Os materiais para a construção do templo
foram preparados por operários que trabalharam sob as ordens de Davi - 1 Crônicas 22.1-5; 2) O cargo ou função dos filhos
de Davi era assistir os filhos de Arão no
ministério da casa do Senhor - 1 Crônicas
23.28; 3) Os filhos de Arão e os cantores
foram divididos em vinte e quatro turnos
cada. 1 Crônicas 24.4-18; 4) O Cristão deve
encher-se com o Espírito Santo - Efésios
5.18; 5) Paulo diz que a esposa deve sujeitar-se ao seu marido “assim como a igreja
está sujeita a Cristo” - Efésios 5.24.
CRISTÃOS PELO MUNDO
A Missão Portas Abertas traz informações
sobre os 5 principais grupos de perseguição aos cristãos. (4) AL-SHABAAB – O
Al-Shabaab é um grupo militante islâmico que defende a implantação da sharia
(conjunto de leis islâmicas) na Somália. Ele
surgiu como a ala radical jovem do extinto
Conselho Supremo das Cortes Islâmicas da
Somália, e por isso o nome significa “Os Jovens” em árabe. Os radicais controlam com
punho de ferro as regiões rurais que ainda
dominam, punindo com apedrejamento as
mulheres acusadas de adultério, amputação
das mãos dos ladrões e morte aos muçulmanos que decidem seguir a Jesus. Aliado
à Al-Qaeda e ao Boko Haram, o Al-Shabaab
costuma receber ajuda de jihadistas de outros países vizinhos, dos Estados Unidos e da
Europa. Estima-se que o número de radicais
islâmicos esteja entre 7 e 9 mil homens, que
ampliaram a atuação para países fronteiriços como Uganda e Quênia. Para comprar
os armamentos, os radicais costumavam
usar a renda gerada com o carvão produzido em Mogadíscio, capital da Somália, mas
ao perderem o território, o investimento em
armas também caiu.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Rev. Milton Ribeiro, pastor presbiteriano,
foi escolhido para o MEC. Ninguém é neutro
em convicções para tomar decisões. Este
irmão comunga dos princípios da Palavra
de Deus e nesta importante função poderá
fazer extrema diferença à luz da Bíblia para
o bem de toda nação. Ore por ele, não passe
adiante Fake News, ocupe uma importante
brecha de oração nestes tempos.
CAMPINAS, 246 ANOS
Quando Barreto Leme chegou em 1739 para
fundar uma freguesia, não viviam por estes
lados 150 pessoas. Em 14/07/1774, já com
800 moradores, a organização ocorreu com
o nome de Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição das Campinas de Mato Grosso
de Jundiaí. Em 1797 foi elevada à condição
de Vila, surgindo o município desvinculado
de Jundiaí, com pouco mais de 2 mil habitantes. Tentaram dar o nome de São Carlos,
mas a população não aderiu, ficando já com
o nome de Campinas, tornando-se cidade em
1842. Trinta anos depois (1870) os missionários presbiterianos estavam por aqui. Hoje
Campinas é metrópole e passa de 1,2 milhão
de habitantes. Temos uma relação histórica
e antiga com nossa cidade e não podemos ser apenas mais um templo religioso no
meio de tantos outros. Precisamos dar mais
para Campinas, em participação civil, amor
ao próximo, acolhimento e oferecimento
de nossos membros para que a cidade seja
melhor, além da razão básica de estarmos
unidos, que é a pregação do evangelho. Será
o presente ideal para a cidade de nascimento
de muitos e de acolhimento de tantos outros.
Parabéns, Campinas!

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 – Alguns números nos dão esperanças de paz na pandemia. Que Deus ajude
para que se confirmem.
2. DEPARTAMENTOS – Ministério de Acampamento – Coordenadores: Yrani e Presb.
Marçal dos Santos - Equipe: Susana e Presb. Eli Madureira, Joelma e Presb. Renato
Lopes, Raquel e Diác. Glauco Leal, Marineide e Rev. Carlos Eduardo;
3. OFICIAIS – Presb. Paulo Fernando Andrade Silva, Diác. Valter Monteiro Lopes e
respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Valeria M. da S. Moura (APMT, Benfica - Portugal)
e Rev. Wilson e Liliana (JMN, Itapeva - 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 Trabalho e Renda – Sra. Luciana Regina
dos Santos;
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.

aniversariantes
19
Lygia Pedroso Mendes
Vanessa Vida Sleutjes
Jane e Renato Arruda,
35 anos de casamento
20
Denise Hossri Iamarino
Ruth e Jonas Ribeiro,
59 anos de casamento
21
Camila Fernanda Venitelli

3232-2500
99996-5543
99881-5689
99633-5222
99847-9026
98165-2099

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

Ivenio de Souza		
23
Samira de Oliveira Santin
Letícia Braga de Oliveira
Hillary Akemi Maeda
24
Ana Luíza Dias Oliveira
25
Carlos Henrique Paganin
Isabella Clemente Robles

99988-3407
97422-0798
3223-2896
99155-0455
98429-1006
98238-3608
99829-0880

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

