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Credes que eu posso fazer isso? (Mt 9.28)
Um jornal sobre Escola Dominical, certa vez trouxe uma interessante reflexão sobre 

uma das áreas de especialidade de trabalho de Deus. Totalmente fora de nosso alcance 
físico, mas acessível a todos que podem crer. E isso não deveria causar surpresas para 
estes que creem, pois se sabem que Ele atua também por aí, os resultados de Suas 
ações devem entrar no campo das possiblidades das respostas que nos virão. Então diz 
o pequeno texto:

“Deus lida com as impossibilidades. Nunca é tarde para Ele operar, quando um 
impossível lhe é trazido com inteira certeza de fé por alguém em cuja vida e circunstâncias 
precisa realizar-se o impossível para que Deus seja glorificado. Se em nossa vida tem 
havido rebelião, incredulidade, pecado e desastre, nunca é tarde demais para Deus 
tratar em triunfo com esses trágicos fatos, se forem trazidos a Ele em plena sujeição 
e confiança. Tem sido dito muitas vezes, e com verdade, que o cristianismo é a única 
religião que pode resolver a questão do passado do homem. Deus pode ‘restituir os 
anos que o gafanhoto comeu’ (Jl 2.25); e Ele o fará, quando pusermos toda a situação, 
e a nós mesmos, confiantes e sem reservas, na Sua mão. E isto, não por causa do que 
nós somos, mas do Ele é. Deus perdoa, e sara, e restaura. Ele é ‘o Deus de toda graça’. 
Louvemos o Seu nome, e confiemos Nele”.

Quantas vezes não vemos a luz do fim do túnel, ou não chegamos ao fim do buraco, 
ou não ouvimos a resposta aguardada, ou não saímos da solidão que entramos ou que 
nos foi imposta... “Nós temos um Deus que se deleita nos impossíveis. Nada é difícil 
demais para Ele”.

Conheci um pastor idoso que sempre dizia uma frase curiosa: “que saudade de ser 
crente”. Um dia ele se deu ao trabalho de traduzir a expressão e era com respeito a 
viver mesmo pela fé, crendo piamente na Palavra de Deus, aguardando as respostas 
possíveis e impossíveis de Deus, diante de dias da vida de incredulidade, de fraqueza na 
fé, de discurso religioso sobre crença.

Lembre-se sempre que “sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se 
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam” (Hb 
11.6).

Que Ele nos ajude!
Rev. Carlos Eduardo



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
https://www.facebook.com/igrejaipcamp/
live_videos/
https://www.youtube.com/igrejaipcamp/live
Escola Dominical - 10h30:
As classes Nova Vida, Doutrina Básica, Boa 
Pergunta, Missões e Ética Cristã tem aula 
conjunta pela página da Igreja no YouTube e 
Facebook.
Escola dominical - 10h45:
Intermediário 1 - meet.google.com/fbh-vzgq-zjw
Intermediário 2 - meet.google.com/pzz-nssu-bbm
Adolescentes  e  Mocidade - meet.google.com/
wxs-sbva-sut

programação

ESCALAS DE PRIVILÉGIOS
Hoje Próximo 

Domingo
Liturgia Presb. Eladio Presb. Edu. 

Tonicioli
Som Valter (m); 

Vinicius (n) 
Valter (m); 
Hederly (n) 

Diaconia 
Átrio

Diács. Cristiano, 
Glauco, Alison, 
Lúcia, Vivian

Diács. Rafael, 
Vandré, 
Clemente, 
Silvia, Kátia

Diaconia 
Pátio

Diács. 
Alexandre, 
Danilo, 
André Mendes  

Diács. Felipe, 
Cássio, 
Marco Rocha, 
Elton  

Recepção Maria do 
Socorro, Leda 
(m); Emília, 
Marizete (n)

Vivian, Silvia 
(m/n)

Rec. 
Virtual

Kátia, Cássio 
YT/FB (m/n);

Leda, Ruth 
Castelnovo YT/
FB (m/n);

Projeção  Raquel (m); 
Guilherme (n)  

 Raquel (m); 
Gabriel (n)

Pianistas Gisele Oliveira Martha Hoffmann
Ceia Presbs: Eladio, 

Pedro, Moisés, 
Renato Arruda,
Paulo 
Fernando

CHAVE PIX 
Com essa nova modalidade de transferências 
financeiras implantada pelo Banco Central, al-
guns irmãos talvez prefiram utilizar desta fer-
ramenta para o encaminhamento de seus dízi-
mos e ofertas. Para isso, a chave corresponde 
ao número do CNPJ. Anote para utilizar, caso 
seja sua opção: 44.596.211/0001-04.

EBD 
Neste mês de janeiro as aulas da Esco-
la Dominical serão especiais e em con-
junto. Voltando ao horário habitual das 
10h30, a aula será ministrada no templo 
com transmissão ao vivo pelos canais da 
IP Campinas no YouTube e Facebook. Os 
jovens e adolescentes estarão juntos, 
apenas online, no link da sala da Mocid-
ade, assim como os Intermediários que 
tem link próprio. Não perca as aulas da 
EBD: faz bem ao corpo e à mente.

OFERTAS PARA OS GIDEÕES 
No 3º domingo do mês alçamos uma 
oferta para compra de Novos Testa-
mentos para distribuição através do 
ministério Os Gideões. Cada exemplar 
tem custo de R$ 2,80! Lugares que não 
são acessíveis a quaisquer pessoas po-
dem ser alcançados neste ministério. 
Vamos ajudá-los!



TESTE BÍBLICO 147 
1) Quais foram os 3 pontos do pacto 
selado sob Neemias? 2) Quais foram os 
fatores que mais se destacaram no serviço 
de dedicação dos muros de Jerusalém? 3) 
Quem deu a Tobias uma câmara no pátio 
do Templo de Jerusalém? 4) Com quem 
Paulo compara o crente em 2 Timóteo 2.3-
6? 5) Que nos acontecerá se morrermos 
com Cristo e se perseverarmos nele? 
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE 
ANTERIOR – 1) Os filhos de Israel não 
habitavam em cabanas desde os dias de 
Josué, filho de Num - Neemias 8.17; 2) 
O povo jejuou e humilhou-se no dia 24 
do 7º mês - Neemias 9.1 (cf. 8.14); 3) Os 
sentimentos nobres que Israel manifestou 
a Deus na longa oração registrada em Ne 
9.5-37 foram arrependimento e confissão 
de pecados; 4) Os ancestrais de Timóteo 
(mãe e avó) eram mulheres piedosas 
que cultivavam uma fé sem fingimento 
- 2 Timóteo 1.5; 5) Deus nos tem dado um 
espírito de poder, amor e moderação, e 
não um espírito de covardia - 2 Timóteo 1.7.

MISSÃO PORTAS ABERTAS 
A primeira Lista Mundial da Perseguição 
(LMP) foi lançada em 1993. Naquele ano, o 
país mais perigoso para os cristãos era a 
Arábia Saudita, que ocupava o 1º lugar. Em 
seguida, estava o Afeganistão (2º), que 
está na mesma colocação na LMP 2020 
e nunca saiu da lista nesses 28 anos. A 
Coreia do Norte sempre marcou presença 
entre os países onde os cristãos são mais 
perseguidos. No primeiro ranking, a nação 
comunista ocupava o 6º lugar, mas já che-
gou a ficar na 16ª posição em 2000. Quase 
todos os países do Top10 da LMP 1993 ain-
da continuam no ranking, com exceção de 
Comores (5º), que está na Lista de Obser-
vação da Portas Abertas. Veja os demais 
integrantes: Sudão (3º), China (4º), Irã (7º), 
Egito (8º), Marrocos (9º) e Iêmen (10º). Na 
época, algumas nações da América Latina 
também já eram perigosas para os cris-
tãos, Peru (24º), Cuba (26º), Colômbia (32º) 
e México (36º) eram os mais hostis. Con-
tinuamos com nossas orações pelos cris-
tãos e missionários para que Deus os sus-
tente física, emocional e espiritualmente.

REFLETINDO SOBRE O DÍZIMO – LEIA 
ATENTAMENTE (continuação do domingo 
passado)

5. Por que, para algumas pessoas, é tão 
difícil dar o DÍZIMO? É difícil dar o DÍZIMO 
na medida em que desconhecemos o 
ensino bíblico sobe o mesmo. Dez por 
cento do que recebemos pertence ao 
Senhor. Noventa por cento de nossa 
receita poderá ser administrada por nós 
mesmos, porém com responsabilidade e 
temor diante de Deus. Há, também, entre 
os cristãos não-dizimistas, o argumento de 
que fará falta ao nosso orçamento pessoal 
se devolvermos ao Senhor o DÍZIMO que 
pertence a Ele.
6. Qual a diferença entre DÍZIMO e OFERTA? 
O DÍZIMO representa um valor específico. 
Trata-se de um compromisso bíblico. 
OFERTA é um valor além do DÍZIMO, 
sem valor bíblico pré-estabelecido, 
espontâneo e variável. O apóstolo Paulo 
se refere a uma oferta que os cristãos 
da Igreja de Corinto deveriam levantar 
para socorrer aos pobres das Igrejas da 
Judéia. A exortação aos cristãos assim foi 
escrita: “cada um contribua segundo tiver 
proposto no coração, não com tristeza 
ou por necessidade; porque Deus ama a 
quem dá com alegria” (I Co. 9.7).
7. O DÍZIMO deve ser mensal? Sim. Se a 
receita do crente é mensal, seu DÍZIMO 
deve ser mensalmente consagrado ao 
Senhor. A Igreja tem uma estrutura 
administrativa com despesas mensais 
relativas à sua manutenção e expansão. O 
Conselho da Igreja é responsável pelo uso 
e sábio destino da receita.
8. Os pastores, presbíteros, diáconos, 
bem como todos os demais líderes 
dos Departamentos internos da Igreja 
têm a responsabilidade de trazer seu 
DÍZIMO? Sim! Todos os líderes têm a 
responsabilidade de trazer seu DÍZIMO. 
Nenhum cristão consciente de seus 
deveres espirituais deve ser omisso 
nessa atitude. Essa obrigação se refere, 
evidentemente, a cada um dos membros 
de uma família cristã, que têm renda 
pessoal. Trabalhar em algum setor da vida 
da Igreja e dar o DÍZIMO são realidades 
distintas que se completam. (Finalização 
no próximo domingo).

comunidade



expediente Para depositar ou transferir seus dízimos  e ofertas diretamen-
te em conta da Ipcamp, escolha um banco de sua prefêren-
cia. Depois, encaminhe o comprovante à tesouraria, pelo seu 
envelope de dízimo ou através do e-mail: tesouraria@ipcamp.
org.br, para que se faça a contabilidade dos créditos recebidos.

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
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conta 111850-1
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conta 13000192-8

culto manhã
Prelúdio 
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento 

(*) Salmo 19
Hino 19 Rei Sublime
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Jeremias 29.11-13
(*) Oração Silenciosa

Hino 134 Riquezas do Céu 
(Mús. 341)
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) João 6.35-40
Dízimos e Ofertas
Hino 99 Louvor ao 
Redentor
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
(*) Instituição do 
Sacramento
Distribuição dos 
Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Fortalece Tua Igreja

Poslúdio
Pastorais

aniversariantes
17 

Vangri de Oliveira Camargo            98154-7818
Renata Fadul Signorelli                 3325-1727
Evandro Ferreira Melarato            99554-0854
Rebeca Vitória dos Santos             98236-1767

18 
Armando Avancini               99125-2762
Flávia e Renato Pádua, 
14 anos de casamento                 99171-3311

19 
Shirlei Cancian Soares                3287-4832

20
Matheus Vasconcellos Baço              3383-1915
Helison Cirilo de Jerusalem              98393-2271

21
Victor Hugo Fernandes             98393-5514
Marlene e Artur da Silveira, 
54 anos de casamento            98448-3779
Carolina e Luiz Gustavo Gomes,
 4 anos de casamento            99125-0748

22 
Rhelber Bueno               98913-7853

23 
Irani Martins Machado                3236-7306
Conceição Araújo Jaconi               3324-9951

(*) Evite entrar ou sair nestes momentos. 
Estamos em oração ou leitura da Palavra.

Chave PIX: 44.596.211/0001-04

“...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 lugares e famílias sofrem com as fortes chuvas. Ore por elas e se estiver ao 
alcance, estenda a mão para ser resposta de oração;

2. DEPARTAMENTOS – Coral Rev. Zacarias de Miranda: Conselheiro: Presb. Eladio de Campos; 
Pres. Samuel Oliveira; Vice Pres. Marcos Cruz; Secretárias: Leila, Rute e Terezinha; Regentes: 
Laura, Ricardo e Rafael; Pianista: Cíntia;

3. OFICIAIS – Presb. Waldemar de Lucca Jr., Diác. Glauco Henrique Franco Leal e respectivas 
famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Eliane Gonçalves Machado (APMT), Luanda – Angola; Rev. 
Veronilton e Helenilda (JMN), Sumé - PB;

5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Miss. Maurício e Ana Martinez (APMT), África do Sul;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD presenciais e virtuais;
7. AUTORIDADES – Ministro da Infraestrutura, Sr. Tarcísio Gomes de Freitas;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá Viana, Irma 

Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso, Júnia de Souza Mafra, Álvaro Monzillo, Ivanir de Souza, 
Antônio Moreira, Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor da Silva, Luiz Paulo Ando, 
Antônio Clemente, Lilian Hoff Ussami (prima de Marli Schifferli Lopes).

agenda de oração


