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Que frase interessante. Já pensou se alguma pessoa, com todas as condições, 
possibilidades e poderes, lhe dissesse isso? Qual seu pedido? Qual sua pretensão? 
Quanto gastaria em pensar, se fosse a única chance de sua vida? Faça isso agora e 
diga a si mesmo. O que lhe vem à mente?

Isso foi dito a Salomão, no início do seu reinado sobre Israel. E não podemos 
achar que sua resposta foi imediata, abrupta, sem reflexão. Com certeza ele avaliou 
a situação, talvez até pensando que seria a única ocasião para essa concessão. 
Então não poderia desperdiçar a chance da vida. Ao pensar na bondade de Deus 
para com seu pai Davi, com sabedoria pediu “sabedoria”.

Sinceramente, hoje dificilmente alguém diria a mesma coisa. As circunstâncias e 
pressões externas afetariam demais a escolha. O olhar é muito voltado para dentro, 
com nítidas demonstrações egoístas. É da natureza. Se não, honestamente, se você 
estivesse naquele papel, o que pediria? Qual seria sua pretensão?

A comemoração do aniversário da Igreja nos remete às pessoas, à comunidade, 
ao povo. Não trata dos documentos, das escrituras de terreno, dos móveis e 
utensílios. Por isso, aproveitando a deixa da pergunta, quantas vezes você já pediu 
para ser um presente de Deus se dispondo a ser útil às pessoas, a servir a Igreja de 
gente e não apenas de instituição, quantas vezes colocou-se diante do Senhor para 
ser o canal pelo qual outros poderiam ser salvos, compreendendo a mensagem de 
Jesus através de seu testemunho?

Não há entre nós ninguém que tenha 117 anos de membresia. Mas o tempo que 
você já tem aqui é mais que suficiente para olhar ao redor e ver quantos outros 
se juntaram pelo seu trabalho de evangelização pessoal e testemunho. Consegue 
encontrar alguém? Ou quem sabe, de forma triste, possa se recordar dos que saíram 
de nosso meio por causa de um testemunho incoerente com a Palavra.

Somos uma igreja de pessoas, que amam outras pessoas, que cuidam de pessoas 
e que querem que pessoas sejam salvas. Por isso queremos ser uma comunidade 
que quer Acolher os de fora, Buscar alcançar mais e Cuidar dos de dentro! 

Está aí uma coisa importante para pedir a Deus. Não desperdice a oportunidade!
Então que Deus nos ajude.

Rev. Carlos Eduardo

“Pede-me o que queres que eu te dê”. 1 Reis 3.5



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 16/Agosto
CLASSES Participantes

Intermediário 1 5
Intermediário 2 5
Adolescentes 9

Mocidade 19
Doutrina Básica 35

Missões e Evangelismo             5
Ética Cristã 35

TOTAL 113

23 
Cristiane de Geus             98160-9844
Maria Davina Bartolome              3368-8388
Giovana Benatti Rocha             99177-9193

24
Gustavo Weigert dos Santos        98303-6262
Kouiti Kojima            98808-0527

25 
Márcia Priscilla Bueno            98330-1098
Lucas Arantes Menezes            99143-5299
Damião Lisboa Oliveira            98701-8497
Ana Paula e Gláucio, 
30 anos de casamento                 99229-1741

26
Lourdes e Fernando de Jesus, 
21 anos de casamento              98813-0386

27 
Samira Mourão Pratti            99319-7887
Julyo César Nunes             99746-7116
Mirella e Márcio Inada, 
4 anos de casamento 

28 
Carlos Alberto Magalhães Filho    98187-1440
Breno Kayky Oliveira             98701-8474
Daniela Regina Benatti Rocha       99177-9193
Daniela e Vinicius Rocha, 
10 anos de casamento             99177-9193

29 
Eli Hoffmann Madureira            99602-8035
Maria José Dias               99210-1518

aniversariantes

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:
25/08: convidado Rev. Rodrigo Leitão – A 
história futura para IPB e para IPCamp
3) 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.



comunidade
TESTE BÍBLICO 126 

1) Qual foi primeiro rei pagão que invadiu Judá? 2) Como se chamava o rei que teve dezesseis 
filhas? 3) Qual foi o primeiro rei de Judá que combateu a idolatria? 4) Que sentia Paulo diante 
da escolha entre a vida e a morte? 5) Que situação levou Paulo a sentir-se constrangido? 
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) O grande trono de Salomão foi feito 
de marfim e coberto de ouro puro - 2 Crônicas 9.27; 2) Salomão reinou quarenta anos em 
Jerusalém e foi sucedido por Roboão, seu filho - 2 Crônicas 9.30-31; 3) Roboão gerou vinte e 
oito filhos e sessenta filhas - 2 Crônicas 11.21;  4) As algemas que Paulo levava contribuíram 
para estimular a maioria dos irmãos a proclamar com maior desassombro a Palavra de Deus 
- Filipenses. 1.14; 5) Paulo, como Cristão, afirmava: “para mim, o viver é Cristo, e o morrer é 
lucro” - Filipenses. 1.21.

PARA CONHECER: 3 PADRÕES DE SISTEMA DE GOVERNO 
Ao longo da história da igreja podemos ver o desenvolvimento e o reaparecimento constante 
de três sistemas básicos de governo de Igreja: episcopal, congregacional e presbiteriano. O 
sistema EPISCOPAL (ou prelatura) é o sistema de governo exercido por uma hierarquia de 
bispos. Isto é, um homem governa aqueles abaixo dele (membros ou outros bispos) e nem 
mesmo precisa ser escolhido pelos membros para ser o líder, podendo ser apontado por uma 
instância superior. A autoridade exercida por um bispo humano no topo (um papa ou um 
arcebispo) é então comunicada aos seus subordinados e estendida daí para todas as outras 
igrejas. O sistema CONGREGACIONAL (ou independente) é o sistema de governo exercido por 
todos os membros da igreja, mas independente das outras. A autoridade é dividida com todos 
os membros. Tecnicamente, qualquer membro da igreja tem o mesmo poder de decisão na 
igreja, e conselhos são conveniências administrativas, cujas decisões podem ser derrubadas 
pela igreja. Além disso, nenhuma igreja está sujeita à jurisdição externa; as associações de 
igrejas são voluntárias e não tem poder sobre os assuntos internos dos membros. O sistema 
PRESBITERIANO é o sistema de governo coletivo através dos presbíteros eleitos – não é 
governo de um homem ou da igreja. Os presbíteros devem ser escolhidos entre os membros 
(homens aos quais prometem submeter-se), mas que também são examinados e confirmados 
pelo Conselho da igreja ou pelo corpo regional de presbíteros (Presbitério). Todas as igrejas 
estão jurisdicionadas ao Presbitério e todos os Presbitérios estão jurisdicionados ao Sínodo, 
possibilitando instâncias superiores com a finalidade de revisar ou apelar das decisões 
tomadas por instâncias subordinadas.

GRUPOS FAMILIARES
Mesmo nestes tempos de isolamento social, mantenha a comunhão com os irmãos 
participando dos estudos bíblicos dos Grupos Familiares. Basta entrar em contato com os 
líderes (cujo contato você tem no início do boletim) para obter o link das reuniões que são 
virtuais. Acontecem de 4ª a 6ª feira.

PRÓXIMO DOMINGO
Pela manhã teremos a participação do músico Vítor Quevedo, violeiro cristão, que através de 
hinos louvará a Deus. Nossas músicas são variadas no estilo e nas letras e todas devem nos 
levar sempre mais próximos da Palavra.

CUIDANDO DA CASA DE DEUS 
Durante este tempo sem as atividades normais no templo e no prédio de Educação Cristã, 
a administração da Igreja tem se esforçado por cuidar de todo patrimônio para que, ao 
voltarmos, tenhamos tudo funcionando perfeitamente. Além da reforma interna do templo, 
cuidados com telhado, pintura em várias partes, instalação de outros equipamentos de 
segurança (fomos “visitados” em 2 madrugadas, mas sem grande prejuízo financeiro), etc, 
para o bem do povo de Deus. Damos graças ao Senhor porque com a fidelidade dos irmãos 
tem sido possível fazer isso. Que assim continue!



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 – Acompanhar o mundo pelas notícias recebidas mais faz perceber a necessidade 
do envolvimento da nossa igreja como luzeiro;

2. DEPARTAMENTOS – Sala de Artes – Coordenadora: Elisabeth Amaral da Silva;
3. OFICIAIS – Presb. Eduardo Leopoldo F. Oliveira, Diác. Felipe José Elias e respectivas 

famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Geison Araújo Pimentel (APMT, Constanta - 

Romênia) e Rev. Elmir e Sonia (JMN, Conselvan - 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 – Fundação José Pedro de Oliveira (Mata de Santa Genebra), Sr. Sinval 

Dorigon;
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.

agenda de oração


