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Aniversário na pandemia
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio”! Salmo 90.12
Hoje é o dia do aniversário de reorganização de nossa Igreja, os 117 anos! Mas como
muitos irmãos, estamos comemorando no tempo em que a festa, o bolo, os abraços e
outras coisas não podem ser feitas. Apesar desta falta da comemoração habitual, uma outra
não fica presa ao espaço ou às condições: nossa oração a Deus pela vida e história da nossa
comunidade. Podemos orar sozinhos, podemos ligar para alguém e orar junto, podemos
orar com a família, com muita gratidão pela igreja na qual servimos ao Senhor.
Quando voltarmos aos encontros, poderemos fazer todas as festas numa só! Será
apenas o argumento para nos vermos mais uma vez. Entretanto, o distanciamento social
nos tem ajudado a compreender que além do contato físico, o coração e a alma precisam
estar bem ligados.
Nos dias em que partilhamos das comemorações de aniversários de irmãos longevos,
que já até ultrapassaram a marca centenária da idade (além de outros que caminham para
a mesma celebração), os mais jovens chegam a pensar “como alcançou essa idade?”. Viram
e viveram tantas experiências nestes anos todos, até mesmo como a igreja chegou aqui.
Assim diz a oração de Moisés neste Salmo 90. É um cântico sobre o tempo, que não
se sujeita à maneira que queremos acelerar ou retardar sua velocidade. Moisés trata da
eternidade de Deus, para quem não há começo ou fim, e considera mil anos como se fossem
apenas um dia. Nós nos vemos agitados, numa correria que soa tantas vezes como falta de
boa administração dos compromissos, e então dizemos: “passou rápido demais!”.
A diferença que há entre o idoso e o velho é que o primeiro acumula o tempo da sua
existência, enquanto o segundo identifica o desgaste e fim do seu tempo. Ninguém diz que
o sofá e a geladeira estão idosos, mesmo que estando há muito tempo em casa. Eles ficam
velhos, desgastados, prontos para não serem mais usados.
Deus nos tem dado a Igreja Presbiteriana de Campinas que renova seu vigor pela força
do Espírito Santo e através de seus membros mostra-se viva e ativa neste tempo, para esta
geração, dentro da realidade dos nossos dias. É uma igreja sesquicentenária (de 150 anos),
muito idosa, mas nada velha! Há pulsação, há fortes sinais vitais, há energia – é o Espírito
Santo fazendo isso por meio de seus membros.
Que o mesmo Senhor da Igreja nos abençoe com sabedoria, dedicação e disposição
para darmos continuidade a esta bela história de vida e pregação da salvação em Jesus. Que
Ele nos ensine a contar todos estes dias conjuntamente, para que como Corpo de Cristo e
povo Seu, tenhamos coração sábio.
Parabéns, irmãos! Que Ele nos ajude!
Rev. Carlos Eduardo

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
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.
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o louvor no Culto e na Igreja. Que o Senhor
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Relatório Acessos EBD 02/Agosto
CLASSES
Intermediário 1
Intermediário 2
Adolescentes
Mocidade
Doutrina Básica
Boa Pergunta!
Missões e Evangelismo
Ética Cristã
TOTAL

aniversariantes
09
IGREJA PRESBITERIANA DE CAMPINAS
Tânia Iamarino Renzulli
99320-0046
10
Antenor dos Santos
98255-9007
Adriano Rodrigues Alves
99696-9363
Nilson Ferreira Rocha
99688-3375
Idaiane Oliveira Bezerra
98360-6875
11
Cilei Divina Botelho Kohn
3241-2459
Alyne e Vagner Venitelli,
13 anos de casamento
98112-4266

Participantes
7
6
14
22
33
13
6
20
121

Bruna e Moisés Danziger,
13 anos de casamento
98185-9935
12
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Júlia Fadul Signorelli
98228-7778
13
Marly Oppermann
3251-5448
14
Danilo Patrocínio Carvalho
99788-6755
Rebeca lamarino 		
98195-1570
15
Josiane de Gennaro
99283-7061
Luís Otávio Mendes
97172-0090
Jésus Berbert		
99249-5368

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:
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.
CONSELHO
Da última reunião (01/08), as principais deliberações: 1. Recebeu relatório mensal da Tesouraria,
com gratidão pela fidelidade dos irmãos nas contribuições e ofertas, registrando o encerramento
das obras de reforma do templo; 2. Sobre o retorno aos cultos presenciais, considerando que o
funcionamento está autorizado, desde que respeitadas todas as regras sanitárias e de higiene, o
limite de 20% da capacidade do local e a obrigatoriedade do uso de máscaras, além da não permissão
da presença de pessoas com mais de 60 anos, resolveu: (i) Estabelecer a data de 30/agosto para
o retorno dos cultos presenciais, das 9h e 19h; (ii) Cumprir a determinação não autorizando a
presença de maiores de 60 anos, e por não haver atividades infantis no culto, solicitar aos pais com
filhos até 10 anos que também evitem a presença das crianças; (iii) Cuidar da questão higiênica da
seguinte forma: será aberta apenas uma entrada (voltada para o estacionamento na Rua Bernardino
de Campos), colocação de tapetes sanitizantes e totem com álcool gel, após o culto da manhã
higienização de todo ambiente do templo para o culto das 19h, medidor de temperatura na entrada,
prover lista de inscritos junto à secretaria para autorização de participação nos cultos para que não
exceda o total permitido de 90 frequentadores, não permitir entrada e permanência no templo sem
máscara de proteção, evitar os cumprimentos à porta no final dos trabalhos, orientar as equipes
de trabalhos para o culto (junta diaconal, recepção e música) quanto aos cuidados necessários no
serviço e contato público; (iv) Manter atenção às determinações dos órgãos sanitários sobre maior
abertura ou restrição dos encontros, procurando atender em benefício e cuidado aos membros
e frequentadores da IP Campinas; 3. Celebrando o aniversário da Igreja agendou a programação
notificada neste boletim; 4. Autorizou os ministérios e departamentos a manterem suas atuais
diretorias e dirigentes para o ano de 2021; 5. Aprovou a compra da edição de Natal do Devocionário
Cada Dia; 6. Ouviu as informações dos conselheiros e responsáveis sobre os departamentos e EBD.

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 – A IPCamp sempre teve a dedicação dos
membros como característica. Vamos mantê-la;
2. DEPARTAMENTOS – Associação Evangélica Assistencial
– Diretores - Presbs. Marçal dos Santos e Hamilton
Ribeiro Jr.;
3. OFICIAIS – Presb. Edison de Souza, Diác. Alcides
Fernandes Neto e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Denilson P.
Correia (APMT, Paços de Ferreira - Portugal) e Rev.
Marco e Juliene (JMN, Canarana - MT);
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Rev. Flávio
Cordeiro e Eliene – JMN – Itanhangá - MT;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Celebração especial do
aniversário da igreja;
7. AUTORIDADES – Ouvidoria Geral do Município, Sr.
Sebastião Sérgio Buani 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, Mauro e Zenite Dias.
TESTE BÍBLICO 124
1) Sobre o quê Salomão ajoelhou-se na oração de dedicação do templo? 2) Com que manifestação
visível Deus se revelou quando Salomão terminou a oração da dedicação do templo? 3) Com
que deve o soldado Cristão calçar os pés e que tipo de escudo deve usar? 4) Para que fim Paulo
pediu que os efésios orassem em seu favor? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1)
Além da sabedoria, Deus deu a Salomão “riquezas, bens e honras” - 2 Crônicas 1.12; 2) Salomão
prometeu pagar vinte mil coros de trigo batido, vinte mil coros de cevada e vinte mil batos de
azeite aos trabalhadores que Hirão, rei de tiro, lhe mandou - 2 Crônicas 2.10; obs.: 1 bato = 10 coros;
1 coro = cerca de 30 a 34 litros; 3) As dimensões principais do templo de Salomão eram sessenta
côvados de comprimento e vinte de largura - 2 Crônicas 3.3; 4) O primeiro mandamento com
promessa é o quinto, que ordena ao filho honrar pai e mãe - Efésios 6.2; 5) O Cristão, revestido
da armadura de Deus, tem de lutar “contra os principados e potestades, contra os dominadores
deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes” - Efésios 6.12.

expediente
Igreja Presbiteriana de Campinas Rua Gal. Osório,
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