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Agradecemos a Deus pela vida de todos os nossos presbíteros que estão no 
exercício de seus mandatos, bem como pelos que estão em disponibilidade. Louvamos 
a Deus por suas vidas tão preciosas e pelo trabalho desempenhado com tanto zelo, 
responsabilidade, amor a Cristo e à Igreja.

Presbíteros também são pastores da Igreja, eleitos em Assembleia, mas antes disso, 
escolhidos pelo próprio Deus para desempenho de tão importante missão. Pastores 
são considerados Presbíteros Docentes, pela responsabilidade direta de pregação 
e ensino da Palavra, e os demais membros do conselho, Presbíteros Regentes, que 
juntamente com o pastor, têm a responsabilidade pelo cuidado geral da Igreja.

Conforme prevê nossa Constituição: Art. 50 - O Presbítero regente é o representante 
imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente 
com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a 
que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou 
designado. Art.51 – Compete ao Presbítero: a) levar ao conhecimento do Conselho 
as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares; b) auxiliar 
o pastor no trabalho de visitas; c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da 
infância e da juventude; d) orar com os crentes e por eles; e) informar o pastor dos 
casos de doenças e aflições; f) distribuir os elementos da Santa Ceia; g) tomar parte 
na ordenação de ministros e oficiais; h) representar o Conselho no Presbitério, este 
no Sínodo e no Supremo Concílio. Art.52 – O presbítero tem nos Concílios da Igreja 
autoridade igual à dos ministros.

É muito gratificante pertencer a um Conselho tão comprometido com Deus e Sua 
Palavra! Que Ele continue abençoando aos nossos Presbíteros, capacitando-os para 
tão nobre tarefa, a fim de que sejam homens cheios do Espírito Santo, usados por Ele 
na condução de nossa Igreja. 

Rev. Flávio Viola Machado

Dia do Presbítero
“Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas 
restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme 

te prescrevi” Tito1.5



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 
Felipe Matheus de Lima.
Missionários: 
Ivanda Borges
Rev. Wilson Rodrigues 
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 26/Julho

CLASSES Participantes

Intermediário 1 e 2 9

Nova Vida 12

Adultos 53

TOTAL 74

TESTE BÍBLICO 123 
1) Que foi que Deus deu a Salomão além 
da sabedoria? 2) Que pagamento Salomão 
prometeu aos trabalhadores que Hirão, 
rei de Tiro, lhe mandou? 3) Quais eram as 
dimensões principais do templo de Sa-
lomão? 4) Qual é o primeiro mandamento 
com promessa? 5) Com que espécie de 
adversário tem de lutar o Cristão, revesti-
do da armadura de Deus? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) A 
declaração “tudo é teu Senhor, e da tua 
mão to damos”, referente às nossas con-
tribuições, encontra-se na oração com que 
Davi consagrou a Deus as ofertas levanta-
das para a construção do templo - 1 Crôni-
cas 29.14; 2) Quando Salomão foi procla-
mado rei pela segunda vez, Zadoque foi 
ungido sacerdote - 1 Crônicas 29.22; 3) O 
Cristão deve revestir-se “de toda armad-
ura de Deus” - Efésios 6.11-18; 4) Foi Paulo 
quem se descreveu como “embaixador em 
cadeias” - Efésios 6.2.

02 
João Vitor Aleixo Dias             98371-0205
Samuel Ribeiro Bueno             99308-1249

04
Alexandre Pratti             98343-6905

08 
Ednei Russo                  3233-1779
Elenice de Gásperi Costa                 3241-6834
Ana Luisa de Almeida Venitelli       98165-2099
Henrique de Lima Viola Machado  99386-0370

aniversariantes



comunidade
AGOSTO – ANIVERSÁRIO DA IGREJA 

Este sempre é um mês especial em nossa Igreja pelas comemorações festivas. Nossa celebração 
acontecerá, mas de forma diferente. Acompanhe e se alegre com os irmãos:
1) PALAVRAS DE CONGRATULAÇÃO: durante todos os dias do mês, às 12h pelo Facebook e 
YouTube, uma palavra especial de louvor a Deus por este tempo da Igreja. Ex-pastores da Central 
e líderes da IPB participam conosco;
2) PROGRAMA CENTRAL DE BOAS NOVAS ESPECIAL, TERÇA-FEIRA, 20h:
04/08: convidado Rev. Alderi Matos – A história passada antiga
11/08: convidado Rev. Carlos Aranha – A história passada contemporânea
18/08: convidado Rev. Wilson Emerick – A história recente
25/08: convidado Rev. Rodrigo Leitão – A história futura para IPB e para IPCamp
3) EVENTO ESPECIAL DIA 09: todos os anos fazemos uma vigília de oração no dia 09. Neste ano 
não podemos ter este momento, mas teremos um evento transmitido pelas nossas páginas 
na internet, com a participação musical de muitos irmãos, pregações e bate papo. Acompanhe 
conosco;
4) III DRIVE THRU DA CENTRAL, dia 15, das 12h às 14h – será oferecido o seguinte cardápio: COSTELA 
FOGO CHÃO: acompanhamento de arroz e feijão tropeiro, brinde de uma caneca comemorativa, 
valor R$ 70,00 (porção única que serve até 3 pessoas, 750g aproximados de carne na porção); 2 
PIZZAS: 600g aproximados/unidade, brinde da caneca comemorativa valor R$ 45,00 (Muçarela, 
Calabresa e Lombo); CANECA AVULSA (louça), valor R$ 20,00. Observações: não há opção fora do 
combo e nem fracionar o prato (trata-se de porção única). As canecas não podem ser retiradas 
dos respectivos Combos, pois é um BRINDE que acompanha a escolha. Para as crianças haverá 
um presente especial, desde que venham à igreja no dia com os responsáveis e tenham feito a 
inscrição. Pedidos e inscrição devem ser feitos na secretaria da Igreja pelo telefone 3231-4844 (na 
parte da manhã) ou e-mail secretaria@ipcamp.org.br, até o dia 10 de Agosto. A Junta Diaconal 
continuará recebendo donativos de alimentos e roupas e haverá medição de temperatura 
corporal.
5) OFERTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO: como sempre fazemos, nossa oferta especial de 
aniversário será direcionada à reforma do templo. Sinal de gratidão a Deus pelas bênçãos 
dadas através da vida na igreja. Encaminhe à tesouraria, identificando que é o seu presente de 
aniversário.

COMO EXPERIMENTAR E MANTER UM REAVIVAMENTO PESSOAL 
1. Peça para o Espírito Santo revelar qualquer pecado não confessado em sua vida; 2. Procure o 
perdão de todos aqueles que você tenha ofendido; 3. Examine o motivo de cada uma das suas 
palavras e obras; 4. Peça ao Espírito Santo para guardar o seu caminho do conformismo e da 
mediocridade; 5. Louve e agradeça ao Senhor continuamente em todos os caminhos e todos 
os dias, independentemente das circunstâncias; 6. Recuse a obedecer a sua natureza carnal 
(Gálatas 5.16,17); 7. Entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Desenvolva 
dependência completa nele em total submissão e humildade; 8. Estude os atributos de Deus; 
9. Tenha sede e fome de justiça (Mateus 5.6); 10. Ame a Deus com todo o seu coração, alma 
e entendimento (Mateus 22.37); 11. Aproprie-se da plenitude contínua e do controle do Espírito 
Santo pela fé, baseando-se na ordem (Efésios 5.18) e promessa (1 João 5.14,15) de Deus; 12. Leia, 
estude, medite e memorize a Palavra santa, inspirada e infalível de Deus diariamente (Colossenses 
3.16); 13. Ore sem cessar (1 Tessalonicenses 5.17); 14. Jejue e ore por um período de 24 horas cada 
semana. 15. Procure compartilhar Cristo diariamente como um estilo de vida. 16. Decida-se a viver 
uma vida santa e piedosa, de obediência e fé. 17. Comece ou una-se a grupos de estudo bíblico nos 
lares ou na Igreja, para ênfase no reavivamento e uma vida santificada.



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

“...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 – Um novo ano para nossa igreja poder mostrar seu papel em Campinas;
2. DEPARTAMENTOS – Vila de Histórias – Rhelber Bueno,  Maicon Berbert, Renata 

Mussarelli, Sem. Luis Carlos e Suélen, João Pedro Ribeiro;
3. OFICIAIS – Presb. Renato Arruda, Diác. Vinícius Dias Venitelli e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Luiz Fernando M. Gomes (APMT, Oeiras - 

Portugal) e Rev. Oscar e Wilma (JMN, Várzea da Palma - MG);
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Rev. Celso Dias e Leiliane, APMT – 

Portugal;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Celebração especial do aniversário da igreja;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Sr. Carlos 

Augusto Santoro;
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, Mauro e Zenite (pais do Mauro 

Dias).

agenda de oração


