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História
Vários documentos e objetos contam muito da vida das pessoas. Estão relacionados à sua 

história, e a preservação disso fortalece e honra a memória dos tempos e personagens passados. 
Ao lembrar desses momentos antigos, reconhecemos que o tempo presente é o resultado de 
uma construção de anos, com participação de muitos outros. Ou, diferentemente do que alguns 
pensam, é um olhar grato ao passado e a quem compôs esse tempo, pois o mundo não surgiu 
após o nascimento de quem não tem esse reconhecimento.

Na vida em comunidade também fazemos assim – haja vista um memorial colocado no átrio 
de entrada do templo com placas e objetos que destacam a igreja em vários momentos. Um outro 
deles é o boletim dominical que, semanalmente, conta da vida da antiga Egreja Presbyteriana 
de Campinas, ou depois da Igreja Cristã Presbiteriana de Campinas, ou mais adiante Igreja 
Presbiteriana de Campinas, Central ou IPCAMP.

O boletim informativo deste domingo é o de número 4.600. Numa conta simples, equivale 
a 88,5 anos. Nos arquivos temos os exemplares que iniciam no ano de 1950 com regularidade, 
semanais, no pastorado do Rev. Américo Justiniano Ribeiro (1944-1957). Isso dará uma defasagem 
de 12 anos que podem ser edições iniciais mensais e outros não arquivados. Mas certamente era 
uma grande inovação para a Igreja, usando dos meios de comunicação de grande alcance na 
época.

Os tempos são outros e o avanço da tecnologia nem se compara. Os meios eletrônicos 
superam em agilidade, alcance e custo. É uma mudança gradual e sem volta, e por isso que 
devemos acompanhar a evolução da comunicação. A igreja continua desenvolvendo sua história 
na pregação do evangelho, alcançando as pessoas e fazendo com que a mensagem bíblica possa 
“andar” junto de cada pessoa, através do seu celular.

Se antigamente a dificuldade era com a alfabetização, baixa escolaridade, incapacidade 
de muitos não terem acesso aos textos escritos por não poderem ler, hoje até a dificuldade se 
modernizou quando muitos não administram bem seus aparelhos, computadores, celulares... 
Entretanto, muito mais rapidamente as pessoas terão acesso pleno à tecnologia para o bem de 
todos e nisso a propagação do Evangelho também terá benefícios.

No ministério de Jesus ele reunia pessoas para ouvi-lo, pregava com as pessoas sentadas no 
monte, falava sem microfones e caixas de som para projetar sua voz. Mas a profundidade do que 
Ele dizia atingia os corações e transformava vidas. O que queremos fazer é isso também: fazer 
a voz de Jesus atingir corações e transformar vidas, agora com a bênção da ciência que ajuda a 
levar para milhares de pessoas ao mesmo tempo.

Continuamos a fazer uma abençoada história que será base para apoio das próximas gerações.
Que Deus nos ajude.

Rev. Carlos Eduardo



equipe pastoral
Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto  
99593-9980, 3396-8739
Rev. Flávio Viola Machado (auxiliar)   
99109-6613
Rev. Carlos Aranha Neto (jubilado)   
99455-3535, 3365-4359
Seminaristas: 
Luis Carlos de Lima, Felipe Matheus de Lima, 
Rúben Machado, Rafael Pasquantonio.
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:
Manhã: 9horas
Noite: 19horas 
https://www.facebook.com/igrejaipcamp/
live_videos/
https://www.youtube.com/igrejaipcamp/live
CLASSES DA ESCOLA DOMINICAL (online):
1) Salmos - Facebook/Youtube
2) Nova Vida - http://meet.google.com/fqd-
kzuy-ooc
3) O Cristão No Mundo Contemporâneo - 
http://meet.google.com/ssa-snub-smg
4) Carta aos Gálatas - http://meet.google.com/
yjy-ybhr-rgw
5) Doutrina no Apocalipse - http://meet.
google.com/hpd-ysdx-whq
6) Mocidade - http://meet.google.com/wxs-
sbva-sut
7) Adolescentes - http://meet.google.com/csd-
rafd-wpg
8) Intermediário 1 - http://meet.google.com/
fbh-vzgq-zjw
9) Intermediário 2 - http://meet.google.com/
pzz-nssu-bbm

GRUPOS DE COMUNHÃO 
Informe-se com os líderes sobre a reunião.
Quarta-feira  - 20horas
CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha Neto - 
3365-4359
SÃO QUIRINO  -  Beth e Walmir Vida – 
3199-9729 /99774-8598  
Quinta-feira – 20h30
VIRTUAL:  http://meet.google.com/vsf-othj-odf

programação

Relatório Acessos EBD 11 de abril

CLASSES Participantes
Intermediário 1 6
Intermediário 2 6
Adolescentes 11

Mocidade 10
Vida Nova 10

Doutrina no Apocalipse 28
Carta aos Gálatas 16

O Cristão no Mundo
Contemporâneo 7

Salmos 16
TOTAL 110



TESTE BÍBLICO 160 
1) Qual era o grande desejo de Jó? 2) Na 
opinião de Jó, se Deus fizer ao homem 
mil perguntas, quantas ele seria capaz 
de responder? 3) Quem chamou Jó de 
tagarela? 4) Como e por quem foi de-
struído aquele que tem o poder sobre 
a morte? 5) Por que o Filho de Deus, 
fiel sumo sacerdote, é poderoso para 
socorrer os que são tentados? RES-
POSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE AN-
TERIOR – 1) O primeiro dos 3 amigos 
falou a Jó foi Elifaz, que o repreendeu 
pela maneira como amaldiçoou o dia 
do seu nascimento e o exortou a bus-
car a Deus - Jó 4,5; 2) Elifaz disse que 
o homem que é disciplinado por Deus 
é bem-aventurado - Jó 5.17; 3) Referin-
do-se à disciplina de Deus a seus filhos, 
Elifaz disse que o Todo Poderoso “faz 
a ferida e ele mesmo a ata; ele fere e 
suas mãos curam” - Jó 5.18; 4) Não po-
deremos escapar se negligenciarmos a 
grande salvação que Deus nos oferece 
porque Ele tornou firme a sua palavra 
falada aos anjos, e toda a transgressão 
e desobediência recebeu justo castigo 
- Hebreus 2.2,3; 5) Jesus foi quem pro-
vou a morte por todos os homens - He-
breus 2.9b.

CONSELHO 
Algumas das deliberações da última 
reunião: 1. Tomou conhecimento do 
relatório mensal da Tesouraria, atribu-
indo devidas verbas e tendo as contas 
avaliadas pela Comissão de Exame de 
Contas; 2. Em virtude das medidas es-
tabelecidas no Estado para segurança e 
proteção na pandemia, adiou a Assem-
bleia para eleição de oficiais para 16 de 
maio; 3. Mantém acompanhamento 
dos trabalhos da igreja, informações 
sobre os cultos e EBD, funcionamento 
dos departamentos e pastoreio dos 
Presbíteros.

RAMADÃ 
Desde o último dia 12, ao nascer do 
sol, muçulmanos de todo o mundo 
começaram a jejuar. O aparecimento da 
lua nova na noite anterior em Meca, na 
Arábia Saudita, marcou o início de mais 
um Ramadã, o mês do jejum islâmico. 
Esses dias são sensíveis para os cris-
tãos perseguidos que vivem em países 
de maioria muçulmana, pois a opressão 
religiosa tende a aumentar. Isso acon-
tece porque os seguidores de Jesus não 
participam do jejum e são vistos como 
infiéis. Mas há cristãos que costumam 
aproveitar o momento para compar-
tilhar sobre Jesus. Interceda tanto por 
nossos irmãos e irmãs como por segui-
dores do islamismo. (Informação das 
Missões Portas Abertas).

SÓ NÃO AJUDA QUEM REALMENTE 
NÃO QUER 

Atender as necessidades de pessoas 
carentes neste período é um ato de 
humanidade e cristianismo. Várias 
campanhas estão sendo feitas e você 
pode participar na doação de alimen-
tos. Ontem a Universidade Mackenzie 
promoveu uma Live Solidária. Próximo 
sábado, dia 24, a Federação de Mocid-
ades do Presbitério organiza também, 
com entregas aqui em nossa Igreja das 
9 às 12h. No dia 16 de Maio, teremos um 
Drive Thru para ajudar a Secretaria Pres-
biterial de Ação Social e Junta Diaconal 
no socorro a famílias e pessoas. Partic-
ipe nestes momentos de comunhão e 
solidariedade, trazendo sua oferta.

CADA DIA FAMÍLIA 
Temos 1.000 exemplares do devo-
cionário Cada Dia com reflexões para a 
família. É uma maneira de levar consolo 
e evangelização nestes tempos contur-
bados. As reflexões escritas pelo Rev. 
Hernandes Dias Lopes tratam de “Pais e 
Filhos – Semeadura Certa, Colheita Ga-
rantida”. Estão disponíveis na secretaria 
da Igreja.

comunidade



expediente Para depositar ou transferir seus dízimos  e ofertas di-
retamente em conta da Ipcamp, escolha um banco de 
sua prefêrencia. 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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aniversariantes
18 

Lourdes Bastos dos Santos            99276-6105
Kauâ de Oliveira Tomaz             97135-0018
Vânia e Marcos dos Santos, 
12 anos de casamento                    98394-6952

20 
Felipe Gaspari Mario            99833-7763
Marli e Orivaldo Ilis, 
25 anos de casamento                 99233-8586
Thais e Anderson Contato, 
2 ano de casamento               99465-8746

21 
Francisca Imageane da Costa        99261-2544
Fabiano Rosa Marçal            98406-9823

22
Lídia Mena Stefanini             98177-8010
Thatiane Cristine Pereira Batista   99101-9081

23 
Álvaro Alfredo Monzillo                  3241-1220
Raquel Rocha Aranha     (11) 99163-5445
Jaciara Conceição dos Santos          99422-2554

24 
Clair Quadros Mendes   
Josiane G. Santini 
Eliane Cristina Alves             98831-2961

“...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 – Muitas pessoas estão passando fome ou tendo outras necessidades. O 
que você pode fazer para ajudar?

2. DEPARTAMENTOS – UMP, União da Mocidade Presbiteriana – Conselheiro Presb. 
Robinson de Gennaro – Pres. André Iamarino, Vice Pres. Cindy Trancoso, 1ª Sec. 
Rebeca Iamarino, 2º Sec. Camila Felício, Tes. João Paulo Jerusalem;

3. OFICIAIS – Presb. Moisés Danziger, Diác. Vandré Dias Venitelli e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB –  Esther Terra  (APMT), Puerto Suarez - Bolívia; 

Rev. Emir e Priscila (JMN), Corrente - PI;     
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Rev. Wilson Rodrigues da Silva e esposa Nina 

Souza da Silva (JMN/IPB) - Projeto Jardim das Acácias, na cidade de Luiz Eduardo 
Magalhães - BA;

6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD virtuais;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Administração de Campinas-SP, Sra. 

Maria Emilia de Arruda Faccioni;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá 

Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso, Álvaro Monzillo, Antônio Moreira, 
Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor da Silva, Lilian Hoff Ussami, 
Candida Berbert Fonseca, Letícia Ferreira, Lelces Moraes.

agenda de oração


