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Chefes e índios

E vós pais não, não provoqueis vossos filhos à ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. (Ef 6:4)
Conta um pastor americano que, certo dia, uma professora recebeu o seguinte
bilhete da mãe de um aluno que chegara atrasado na escola: “por favor desculpe
o atraso do Marcos. Essa manhã ele foi deposto do cargo de chefe para índio e a
cerimônia demorou um pouco mais do que nós imaginávamos.”
Atualmente essa cerimônia tem feito falta em muitos lares, seja de não crentes,
seja de crentes. Infelizmente muitos pais têm relutado em exercer a responsabilidade
e a mordomia que Deus lhes deu. O resultado é que os “negócios” da família são
controlados pelos sócios mais novos da “empresa”. Os pequenos chefes precisam
aprender o valor da submissão às autoridades. É a Bíblia que ensina “Filhos, obedecei
a vossos pais no Senhor, pois isto é justo” (Ef 6:1).
No entanto, apesar de ser a obrigação dos filhos obedecer, é dever dos pais se
certificar que essa obediência está sendo observada adequadamente. No mesmo
texto de Efésios onde encontramos a recomendação de que os filhos devem ser
criados de forma amorosa, mas dentro da disciplina e da admoestação do Senhor.
O grande problema de muitos pais é acreditar que amor significa atender todos os
desejos dos filhos. A criação dos filhos no Senhor é tão importante que é um dos prérequisitos exigidos àqueles que aspiram a cargos de oficiais na Igreja (1 Tm 3:4-5).
Como é, então, que nós cristãos podemos evitar que os nossos pequenos índios
se tornem os grandes chefes do lar? Primeiro: obediência é algo que se ensina o mais
cedo possível – não se iluda pensando que um bebê não testa o controle dos pais e
que não percebe que está ganhando ou perdendo espaço no controle do comando.
Segundo: a educação deve ser sempre com bom senso, nem tirânica, nem relaxada.
É importante ser justo no tratamento com as crianças – quando obedecem e quando
desobedecem. Por último: sempre que for necessário exercer a disciplina, a ação
deve ser executada com amor – como Deus que só repreende a quem ama – quando
uma criança percebe uma preocupação genuína por ela, ela se sente muito mais
confortável em obedecer a uma ordem ou aceitar uma bronca.
Será que você também não está precisando depor alguns chefes da sua taba?
Fábio Ribeiro
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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 19/Julho
CLASSES
Intermediário 1
Intermediário 2
Louvor
Nova Vida
Adultos
TOTAL

Participantes
6
9
21
11
70
117

TESTE BÍBLICO 122
1) Aonde se encontra a declaração: “...tudo
é teu Senhor, e da tua mão to damos.”? 2)
Quem foi ungido sacerdote quando Salomão foi proclamado rei pela segunda vez?
3) Com o que o Cristão deve estar revestido?
4) Quem se descreveu como “embaixador
em cadeias”? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
DO TESTE ANTERIOR – 1) O comandante do
exército de Davi chamava-se Joabe - 1 Crônicas 27.34; 2) Salomão foi o escolhido de
Deus para suceder a Davi, e construir o templo - 1 Crônicas 28.1-10; 3) Foi Davi quem deu
a planta do templo a Salomão - 1 Crônicas
28.11-19; 4) Paulo afirma que o marido deve
amar à sua mulher assim como Cristo amou
a igreja, e como ele, (marido) ama o próprio
corpo - Efésios 5.25-28; 5) O primeiro mandamento com promessa é o 5º: “...honra a teu
pai e a tua mãe, para que se prolonguem os
teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te
dá.” - Efésios 6.2.

comunidade
CRISTÃOS PELO MUNDO
A Missão Portas Abertas traz informações
sobre os 5 principais grupos de perseguição
aos cristãos. (5) PASTORES DE CABRA FULANI – Comumente chamados de pastores
de cabra fulani, os radicais atuam há décadas em conflitos em vilas cristãs na região
do Centurão Médio da Nigéria, que abrange
os estados de Kwara, Kogi, Benue, Plateau,
Nasarawa, Níger, Taraba, Adamawa, e as partes do sul dos estados de Kaduna, Kebbi, Bauchi, Gombe e Borno. Os confrontos por terras
com agricultores, fizeram milhares de vítimas
no país, incluindo mulheres e crianças. Os
ataques costumam acontecer à noite e fazem
centenas de vítimas fatais, os demais conseguem fugir e ficam deslocados pelo território.
De acordo com o relatório “Nigéria-Abordando a violência contra comunidades cristãs”,
os conflitos promovidos pelos pecuaristas
foram seis vezes mais mortais que os realizados pelo Boko Haram em 2018. Acredita-se
que os fulani seja o maior grupo nômade do
mundo e podem ser encontrados nas regiões
oeste e central da África. Os extremistas ligados aos ataques têm o costume de gastar
mais tempo na mata e convivem com outros
grupos minoritários, como os hausas. Pelo
forte armamento e informações militares,
acredita-se que os extremistas sejam patrocinados por autoridades do governo nigeriano.
Para a BBC, os incidentes provocados pelos
fulanis estão ligados a terras agrícolas, áreas
de pastagem e água. Muitos andam armados
para proteger os rebanhos e são associados a
roubos, estupros e violência comunitária.
DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO
A UPA nasceu em 9/7/1967 na IP do Rio de
Janeiro pelo trabalho da irmã Dorcas Araújo
Machado, que percebeu a necessidade de
trabalhar com o grande número de adolescentes que chegavam mais cedo aos cultos
e que não possuíam nenhuma atividade direcionada. Desenvolveu com eles evangelismo pessoal, teatro, gincanas bíblicas, louvor
etc., sendo depois a ideia acompanhada por
outras igrejas, espalhando-se rapidamente
por vários estados do Brasil e estruturando-se com federações e confederações. Há
outro ponto importante da história da UPA

em Gov. Valadares – MG, pois em 10/10/1954,
a EBD criou o Depto. de Adolescentes, coordenado pela irmã Gracia Maria Galati Oliveira.
Em 1989, essa mesma Igreja recebeu o 1º Congresso Nacional de Adolescentes Presbiterianos. Na estruturação do trabalho, o Supremo
Concílio passou a eleger os Secretários Nacionais, que foram os seguintes irmãos: Pb.
Ozael Agostinho Quaresma (1986-1990), Rev.
Anderson Sathler (1990-1994), Rev. Armando
Araújo Silvestre (1994-1998), Rev. Haveraldo
Ferreira Vargas Junior (1998-2010), Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto (2010-2014), Rev.
Esdras Emerson de Souza (2014-atual). No
primeiro congresso ficou definido o 4º domingo de Julho como o Dia da UPA. Em nossa Igreja, compõem a diretoria: Pres. Gabriel
Corat, Vice Iza Souza, 1ª Sec. Larissa Moreira,
2ª Sec. Raquel Elias e Tes. Matheus Teodor
Brocenschi, e a equipe de Coordenação tem
o Sem. Felipe Lima, Cons. Presb. Hederly
Rodrigues, Lúcia Katayma, Joice e Reinaldo
Peçanha, auxiliados pelo Rev. Flávio. Mantenha suas orações por estes irmãos e por
todos os nossos adolescentes.
FALECIMENTO
Nesta última 4ª feira faleceu em Green Bay,
EUA, o jovem Jordan Krebsky, neto de nossa
irmã Lígia Krebsky. Seus pais deixaram este
testemunho: “É com muita tristeza que informamos que nosso filho Jordan faleceu
hoje aproximadamente às 15h30. Seu último
ato na terra foi dar a possibilidade de vida a
outras quatro pessoas com a doação de seus
órgãos. Somos muito gratos por todo o apoio
que recebemos. Obrigado por suas orações e
amor. Por favor, continuem a se lembrar de
orar por nós. Também estamos gratos por
saber que o reencontraremos novamente!
Esdras e Karen Krebsky”. Que o Espírito Consolador esteja sobre toda família enlutada.

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 – Que os resultados desta nova vacina sejam positivos e se tornem a bênção
de Deus ao mundo;
2. DEPARTAMENTOS – Ministério de Música – Coordenadores: Presbs. Edison de
Souza e Márcio Iamarino;
3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos, Diác. Vandré Dias Venitelli e respectivas
famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Celso Dias Alves (APMT, Lisboa - Portugal) e
Rev. Oséias e Cheila (JMN, São Joaquim de Bicas - 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 Transportes e Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), Sr. Carlos José Barreiro;
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
26
Ivan Cintra Marcinovski
27
Cláudio Ferreira da Cunha
28
Rafael Rodrigues Uliani
Silas Reis de Oliveira
29
Martha Hoffmann

98990-1640
98279-2037
99375-2000
99296-8998
99740-8187

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

30
Arthur Oliveira Leal
Catarina e João Bertoletto,
59 anos de casamento
Conceição e Dalmo Jaconi,
54 anos de casamento
31
Gecy Vilas Boas 		
José Carlos Hoffmann
Thainá Sabião Tibério

98144-9977
3225-5662
3324-9951
98732-1926
99778-5731
99381-9191

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.
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