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Domingo da Igreja Perseguida
Hoje muitas igrejas cristãs no ocidente se juntam para interceder. Em muitos lugares a liberdade
religiosa provê as condições de culto a Deus e acesso à Bíblia Sagrada, mas outros tem necessidade
de cuidados extremos para preservação da própria vida e aproveitando dos poucos momentos de
testemunho.
O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já não têm uma igreja onde ir tem
aumentado, bem como daqueles que têm de escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus
filhos seguros. Também cresce o número das vítimas da violência extrema que perdem familiares,
casa, bens e liberdade por compartilhar sua crença em Jesus Cristo. A perseguição religiosa
é realizada ou respaldada pelo Estado, mas tem aumentado o tanto de agentes não estatais
autorizados ao uso de violência, como os grupos extremistas Estado Islâmico, Boko Haram e AlShabaab.
A Lista Mundial da Perseguição busca rastrear, documentar, analisar e divulgar esses desafios
que cristãos enfrentam em suas vidas diárias. Essa perseguição segue um ciclo de evolução, em
que grupos sociais e governo estão continuamente fortalecendo um ao outro contra as minorias
religiosas.
Segundo a Lista Mundial da Perseguição, os seis estágios da maior parte das fontes de
perseguição são:
1. Um grupo social pequeno que representa uma religião ou ideologia específicas espalha suas
ideias às custas de outro(s) grupo(s). Muitas vezes, um vácuo social ou político apresenta um
excelente terreno fértil para tais ideias.
2. Movimentos fanáticos crescem a partir desse grupo inicial ou se reúnem em torno dele para
exercer pressão sobre a sociedade e o governo por meio de estratégias de mídia e/ou de ataques
físicos a membros de outros grupos.
3. A violência perturba a sociedade, mas os governos e as forças de segurança deixam
movimentos fanáticos impunes enquanto culpa outros grupos por serem a causa da agitação social
simplesmente por existir.
4. Ação de movimentos radicais é reforçada e atrai mais e mais adeptos. Isso resulta em uma
maior pressão sobre o governo para que colabore com sua agenda e a mais pressão e/ou violência
contra outros grupos. Por vezes, cidadãos se unirão por medo, em vez de por convicção.
5. Por fim, sociedade e governo pressionam membros de outros grupos até o ponto de quase
sufocá-los. Isso se estende a todas as esferas da vida e da sociedade.
6. O ambiente cultural todo é tomado pela agenda do grupo social altamente “encarregado”
que representa uma religião ou ideologia específica (ponto 1), e a visão de mundo que está
intrinsecamente ligada a essa agenda torna-se a principal fonte cultural.
O intervalo de tempo em que as fontes de perseguição levam a se desenvolver dos estágios 1
a 6 pode variar dependendo do contexto do país e do tipo de perseguição. Esse processo também
pode ser contínuo ou descontínuo, claramente visível ou menos visível, como mostra a história da
perseguição.
Daqui de onde estamos podemos ajudar nossos irmãos. Pela oração nos ligamos a eles e em
temor suplicamos que Deus os guarde e mantenha firmes na fé em Cristo.
Informações do Site da Missão Portas Abertas

equipe pastoral

programação

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 presenciais e transmitidos pela internet:
Culto da Manhã: 9horas
Culto da Noite: 19horas
https://www.facebook.com/igrejaipcamp/
live_videos/
https://youtube.com/
igrejapresbiterianadecampinas/live
CLASSES DA ESCOLA DOMINICAL:
PRESENCIAIS às 10h30:
1) Salmos – Transmissão online - Facebook/
Youtube
2) Nova Vida
SALAS VIRTUAIS às 10h45:
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/wxssbva-sut
7) Adolescentes - http://meet.google.com/csdrafd-wpg
8) Intermediário 1 - http://meet.google.com/
fbh-vzgq-zjw
9) Intermediário 2 - http://meet.google.com/
pzz-nssu-bbm

ESCALAS DE PRIVILÉGIOS
Hoje
Liturgia
Som
Diaconia
Átrio
Diaconia
Pátio

Presb. Hederly
Felipe (m);
Hederly (n)
Marcelo,
Alcides,
Marizete
Marco Rocha,
Ronivon,
Maurício

Recepção

Marizete
(m/n)

Rec.
Virtual

Leda, Ruth
Castelnovo YT/
FB (m/n);
Victor (m);
Gabriel (n)
Equipe de
Louvor
Mocidade

Projeção
Pianistas

Próximo
Domingo
Presb. Ivenio
Felipe (m);
Vinícius (n)
Valter, Edir,
Kátia
Felipe,
Marcos Cruz,
Julyo,
André Iamarino
Maria José (m);
Marizete,
Maria José (n)
Leda, Maria
José YT/FB
(m/n);
Victor (m);
João Duarte (n)
Martha
Hoffmann

Relatório Acessos EBD 23 de maio
CLASSES
Participantes
Intermediário 1
6
Intermediário 2
5
Adolescentes
8
Mocidade
7
Vida Nova
6
29
Doutrina no Apocalipse
Carta aos Gálatas
17
O Cristão no Mundo
6
Contemporâneo
Salmos
29
TOTAL
113

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

comunidade
TESTE BÍBLICO 166
1) Que confissão fez Jó a Deus? 2) Que disse Jó
a respeito dos planos de Deus? 3) Como Jó se
expressou a respeito do que falara perante
Deus? 4) De que coisas devem os cristãos
desembaraçar-se? 5) Que não achou lugar
para arrependimento, embora o houvesse
buscado com lágrimas? RESPOSTAS ÀS
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) Eliú
temeu dar a sua opinião a respeito de Jó
porque era mais moço dentre os que foram
confortá-lo - Jó 32.6; 2) O erro fundamental
dos que procuraram confortar Jó foi afirmar
que o sofrimento é sempre castigo por
algum pecado especial. 3) Foi Deus que
respondeu a Jó do meio de um redemoinho
- Jó 38.1; 4) Depois do seu sacrifício, Jesus
assentou-se à destra de Deus - Hebreus 10.12;
5) “Fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção dos fatos que não se vêem” Hebreus 11.1.
DIP
Hoje, no culto da noite, teremos um tempo
de intercessão pelos irmãos que estão em
países de intensa perseguição por causa da
fé cristã. É o Domingo da Igreja Perseguida.
Participe conosco e vamos nos juntar
com nossos irmãos que enfrentam lutas
tremendas por Cristo.
FALECIMENTO
No último dia 22 faleceu o Presb. Ferdinando
Madureira Rodrigues, aos 91 anos. Foi
membro da IPCamp por quase 60 anos,
atuando como presbítero e líder na área
de ensino. Esposo da irmã Diva durante 61
anos, pai de 4 filhos, dentre eles o Presb.
Eli Hoffmann. Sempre viveu pela fé e seu
testemunho foi conhecido por onde viveu
e trabalhou. Certamente ouviu do Senhor
Jesus, “vinde, bendito de meu pai!”. Que
o Espírito Consolador conforte todos os
familiares.
SEMANA QUE VEM TEM VILA
A Vila de Histórias vai funcionar uma vez por
mês, neste tempo que ainda não podemos
voltar completamente. Os pais que podem
vir ao culto da noite, tragam seus filhos
pequenos para esse tempo de celebração
das crianças também.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS
Desde o aumento da violência na região
dos Territórios Palestinos, muitas pessoas
foram mortas ou ficaram feridas durante os
confrontos. Entre eles, muitas mulheres e
crianças. A pequena comunidade cristã em
Gaza também foi afetada pelos bombardeios
do exército israelense. “Não estamos
feridos e, graças a Deus, nossa casa não está
danificada. Mas temos medo de que isso
possa acontecer a qualquer momento, não há
esconderijo, nenhum lugar seguro em Gaza”,
compartilha um cristão na região. “Não nos
sentimos seguros em nossa própria casa.
Tememos que em breve os recursos como
água, comida e eletricidade acabem”, diz
uma cristã que mora na região. Ela é um dos
cerca de 900 cristãos palestinos que vivem
em Gaza e participa dos cultos on-line de
uma igreja batista no território. “Domingo
passado tivemos uma reunião pela internet.
Não podemos ir à igreja agora, mas ouvimos
dizer que o prédio também está danificado
pelos bombardeios”, conta. “Nos hospitais,
todos os espaços estão cheios de leitos
para cuidar dos doentes e feridos. A equipe
médica está ficando sem suprimentos,
cuidando de pessoas feridas pelos ataques
e dos infectados pela COVID-19”, conta um
parceiro. Missão Portas Abertas.

aniversariantes
30
Francisca Eliete de Sousa
99452-5623
31
Loide de Souza Mafra
99702-9191
Guilherme Augusto Vilela
99639-7236
Junho
02
Milena lamarino		
99731-4099
Leila Maria Reis		
99304-3941
Thaís Rodrigues de Almeida
99576-9175
03
Sem. Felipe Mateus de Lima (11) 96061-2458
04
Rev. Antonio Trancoso de Oliveira 99253-1940
05
Kátia Medina Coeli
99160-3324
Mayra e Rafael Robles,
06 anos de casamento
99829-0880
Irene e João de Sá Viana,
56 anos de casamento
3832-0938

culto manhã
Prelúdio
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 119.129-136
Cântico Em espírito e em verdade
(*) Oração
CONTRIÇÃO
(*) 2 Coríntios 12.7-10
(*) Oração Silenciosa
Cântico Tua Obra em Nós
(*) Oração Audível

agenda de oração

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 2 Reis 7.3-9
Dízimos e Ofertas
Hino Castelo Forte
(*) Oração
EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Vem Derrama Paz
Poslúdio
Pastorais

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

“...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 – Continuamos orando pelos profissionais que atuam na área da saúde;
2. DEPARTAMENTOS – Ministério de Acampamento – Coord: Yrani e Presb. Marçal dos Santos Equipe: Susana e Presb. Eli Madureira, Joelma e Presb. Renato Lopes, Raquel e Diác. Glauco Leal,
Marineide e Rev. Carlos Eduardo;
3. OFICIAIS – Presb. Eduardo L. F. Oliveira, Diác. Glauco Henrique Franco Leal e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Cornélio C. Castro (APMT), Base - Brasil; Rev. Dagoberto
e Walmária (JMN), Valença - PI;
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Miss. Rodrigo Quaresma e Lailah (Asas de Socorro);
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD virtuais e presenciais;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, Sra.
Adriana Flosi;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá Viana, Irma
Queiroz de Paula, Álvaro Monzillo, Antônio Moreira, Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de
Paula Vitor da Silva, Lilian Hoff Ussami, Letícia Ferreira e seu esposo Valdinei Ferreira; Renato
Lopes de Souza

expediente
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

Para depositar ou transferir seus dízimos e
 ofertas diretamente 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.

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8
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