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As pontes da união
Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um
riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida
de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um
pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas,
seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu
baterem à sua porta. – “Estou procurando trabalho, disse um homem. Talvez você
tenha algum serviço para mim”.
- Sim, disse o fazendeiro. Claro! Está vendo aquela fazenda ali, além do riacho? É
do meu vizinho. Na realidade, do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso
mais suportá-lo. Está vendo aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para
construir uma cerca bem alta.
- Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá
e os pregos.
O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali
cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não
acreditou no que viu: em vez de cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as
duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e
falou: - “Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei”.
Mas as surpresas não pararam aí. Ao olhar novamente para a ponte viu o seu
irmão se aproximando de braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel
do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou: - “Você realmente foi muito
amigo construindo esta ponte mesmo depois do que eu lhe disse”. De repente,
num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se,
chorando no meio da ponte. O carpinteiro que fez o trabalho partiu com sua caixa
de ferramentas.
- Espere, fique conosco! Tenho outros trabalhos para você! E o carpinteiro
respondeu: - “Eu gostaria, mas tenho outras pontes a construir...”
Já pensou como as coisas seriam mais fáceis se parássemos de construir cercas
e muros e passássemos a construir pontes com nossos familiares, amigos, colegas
do trabalho e principalmente nossos inimigos? O que você está esperando? Que tal
começar agora?
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Cultos presenciais e transmitidos pela internet:
Culto da Manhã: 9horas
Culto da Noite (suspenso até determinação)
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
Recepção

Rec.
Virtual
Projeção
Pianistas
Ceia

Presb. Paulo
Postal
Valter (m);
Rafael,
Mauro Dias,
Mauro Carvalho,
Arlete
Vinicius, Elton
Maria (m);

Leda,Ruth
Castelnovo
YT/FB (m/n)
Raquel (m)
Lia Aranha

GRUPOS DE COMUNHÃO

Próximo
Domingo
Presb. Pedro
Felipe (m);
Vinicius (n)
Valter, Edir,
Kátia
Felipe, Marcos
Cruz, Julyo,
André Iamarino
Maria José (m);
Sem. Rafael,
Rosaine,
Marizete (n)
Leda, Ruth
Castelnovo
YT/FB (m/n)
Victor (m);
João Duarte (n)
Edgar Silva
Presbs:
Edison,
Edu. Oliveira,
Eli, Ivenio,
Márcio

Informe-se com os líderes sobre a reunião.
Quarta-feira - 20horas
CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha Neto 3365-4359

Relatório Acessos EBD 20 de junho
CLASSES
Departamento Infantil
Intermediário 1
Intermediário 2
Adolescentes
Mocidade
Vida Nova
Doutrina no Apocalipse
Carta aos Gálatas
O Cristão no Mundo
Contemporâneo
Salmos
TOTAL

Participantes
13
2
11
12
10
27
12
11
35
133

SÃO QUIRINO - Beth e Walmir Vida –
3307-7078/99774-8598
Quinta-feira – 20h30
VIRTUAL: http://meet.google.com/vsf-othj-odf

comunidade
CULTO DA NOITE
Por causa das medidas sanitárias estabelecidas
na semana passada, HOJE não teremos o
culto da noite. Como a determinação vigora
até dia 30, no próximo domingo estaremos
novamente na celebração a Deus no horário
habitual. Mantenha-se informado pelo site
ou app da Igreja, ou entre em contato com a
secretaria.
TESTE BÍBLICO 170
1) A quem pertencem as nações e as
extremidades da terra? 2) Que disse o
salmista em relação à paz e ao sono, e quem
o fazia repousar em paz? 3) Contra quem
Deus, justo juiz, sente indignação todos os
dias? 4) Que benefícios traz a provação da
nossa fé, uma vez confirmada? 5) Se sentimos
necessidade de sabedoria, como poderemos
consegui-la? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
DO TESTE ANTERIOR - 1) Salmo é um hino
ou poema sacro. 2) O importante contraste
que o salmista estabelece no Salmo primeiro
é entre o caminho do justo e o caminho do
ímpio - Salmo 1.1-3, 4-5; 3) O Senhor conhece o
caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá - Salmo 1.6; 4) “Sacrifício de louvor”
é o fruto de lábios que confessam o nome de
Jesus - Hebreus 13.15; 5) Os guias espirituais
devem prestar conta de seus trabalhos com
alegria e não gemendo - Hebreus 13.7
PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO
Com imensa alegria no Senhor, hoje recebemos
novos irmãos à comunhão da Igreja pela
pública profissão de fé e batismo. Maior que
nosso contentamento é a festa que o céu
faz por pecadores que se arrependem (Lucas
15.7). Louvado seja Deus por estas vidas!
PRESBITÉRIO DE CAMPINAS
No último dia 19, o PCPN realizou a 2ª Reunião
anual, ainda em ambiente virtual. Além da
aprovação dos atos e atas do Conselho da
IPCAMP, também aprovou o ingresso do
jovem JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CARONE para
iniciar os estudos no Seminário Presbiteriano
do Sul, a partir de 2022, recebendo-o como
Candidato ao Ministério pelo Presbitério.
Outros 4 jovens também foram aprovados
em seus exames e estarão juntos no SPS.
Vamos acompanhar esta caminhada com
nossas orações.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS
Missão Portas Abertas: “Mesmo abençoando
a vida de milhares de cristãos chineses,
o contrabando de um milhão de Bíblias
despertou ira nas autoridades da China, que
buscaram pelos “culpados” e queriam punir
os cristãos. “O navio passou pela segurança da
marinha e trouxe um milhão de Bíblias em uma
noite, isso foi vergonhoso para o governo”,
compartilha a irmã Cindy, que morava na
mesma cidade que os cristãos chineses que
organizaram o Projeto Pérola. O contrabando
em prol do Reino custou a liberdade para
alguns cristãos chineses. “Naquele ano, fiquei
detido por 14 dias, e minha família não sabia
nada sobre isso. Fui agredido algumas vezes
quando eles ficaram com raiva”, compartilha
um cristão chinês que estava envolvido no
projeto. Outros também foram investigados
e monitorados. Apesar de todo o sofrimento
e pressão das autoridades do país contra
os cristãos, o Projeto Pérola foi impactante
para a China. “Os cristãos na minha província
receberam muitas Bíblias, muitas igrejas se
ergueram, milhares de pessoas aceitaram
Jesus e muitos líderes nasceram porque
finalmente tinham as próprias Bíblias”, finaliza
a irmã Cindy sobre o impacto do Projeto Pérola
para os cristãos na China.”

aniversariantes
27 Aidée Costa Ferreira Stecca
Emerson Vida da Silva
Karen Christina Caetano
28 Beth e Walmir Vida,
52 anos de casamento
Taine e Gustavo dos Santos,
13 anos de casamento
29 Vinicius Aleixo Dias
30 Lucca de Paulo e Rocha
Marineide Aranha Neto
Anna Luiza Jorge Ferreira
Leila e Rev. Flávio Machado,
20 anos de casamento
Raquel e Rafael Campos,
3 anos de Casamento
Julho
01 Sara Mendes Teixeira
Dagmar e Apolo Visockas,
44 anos de casamento
02 Betânia de Oliveira Santin
Lucinéia da Silva Vieira
03 Walmir Vida da Silva

99703-8196
99771-2094
99798-0566
99774-8598
98943-6919
99119-3056
99139-9835
99241-2323
98362-7840
99109-6613
99136-1141
97109-8340
99609-5739
98231-1138
99103-8075
99841-2781

culto manhã
Prelúdio
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 119.161-168
Hino 42 O Grande Amor de Deus
(*) Oração
CONTRIÇÃO
(*) Marcos 15.40,41
(*) Oração Silenciosa
Hino 222 Mais Perto da Cruz
(*) Oração Audível
AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Romanos 10.9,10
Dízimos e Ofertas
Hino 339 Dia Feliz
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
CONSAGRAÇÃO
Profissão de Fé e Batismo
Gratidão Pelas Famílias
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino 400 Oração Por Proteção
Poslúdio
Pastorais

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

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 – Que assim como Jesus multiplicou os pães para aliviar a dor da fome, que Ele
multiplique a cura para aliviar a dor da morte;
2. DEPARTAMENTOS – Pé na Estrada – Coord. Rev. Flávio Viola Machado;
3. OFICIAIS – Presb. Moisés Danziger, Diác. Adriano Rodrigues Alves e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Cleber Macedo (APMT), Base - Brasil; Rev. Márcio e
Regina (JMN), Laranjeiras do Sul - PR;
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Miss. Ivanda Maria Borges – Manaus – AM;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD virtuais e presenciais;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Gestão e Controle, Sr. André Von Zuben;
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, Valdinei Ferreira, Carlos Ronaldo
Lopes, Luciano Silva, Vandré Dias Venitelli.
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