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Prontos para a batalha
Fiquei muito feliz e até emocionado quando no domingo passado, vi tanta gente de volta à
nossa querida e amada Ipcamp. A diminuição de algumas restrições, aliás o Conselho da Igreja
sempre seguiu a todas as normas de prevenção editadas pelo governo, encorajou muitos irmãos
a voltarem ao templo. Revimos muita gente querida embora as conversas tenham sido rápidas
e, por incrível que pareça, ninguém reclamou do forte cheiro de álcool (gel) que inundava o
ambiente. Passamos e ainda estamos passando por momentos difíceis com a perda dolorida de
familiares e amigos num castigo cruel ao qual toda a humanidade foi submetida já que, como
disse outro dia um diácono, para qualquer lugar do planeta que você telefonar ou mandar uma
mensagem a pessoa lá do outro lado vai saber o que é a Covid-19.
Ficamos felizes com o reencontro. Alguns ainda estão temerosos, mas eu entendo a realidade
de cada pessoa e o distanciamento provocado. Eu mesmo fiquei muitos meses sem ir à igreja,
sem participar do louvor, da ceia, do convívio gostoso com os irmãos e irmãs. Na minha família
também foi assim. Alguns entenderam, outros nem tanto, mas somente nós e Deus conhecemos
nossas limitações (ou comorbidades para usar um termo da época) e não cabe aqui nenhum
julgamento. O Evangelho, no entanto, jamais deixou de ser pregado. Para nos reaproximar
Nosso Senhor também permitiu que em tempo recorde, recorde mesmo, surgissem vacinas que
somadas a outros procedimentos estão nos permitindo voltar ao trabalho e, principalmente, ao
convívio daqueles que nos são queridos.
Pude ver pela primeira vez, ainda que por trás da máscara, novos irmãos e irmãs que foram
alcançados pelo Evangelho da Graça através de pregações on-line numa prova inequívoca de
que devemos atender à ordem de Jesus Cristo na Grande Comissão, quando no finalzinho do
Evangelho de Mateus, o Mestre nos mandou fazer discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus que intervém na história de
cada um de nós porque Ele é o autor e o consumador da própria História. Ele vai nos proteger, nos
guiar, amparar nossos passos, direcionar nosso caminho. Essa pandemia nos encurralou, isolou,
escondeu nosso sorriso, nos fez ter medo de abraçar o próximo, porém tudo isso vai passar. Se
hoje estamos aqui, é porque Ele quer assim e se daqui a pouco um de nós ou de nossos queridos
não mais estiver, foi porque o próprio Deus o convocou de volta para seu time, para voltar para
casa e não há como recusar a uma convocação do próprio Deus.
Enquanto isso, quero que você repita a Oração de Jabez: “Tomara que me abençoes e me
alargues as fronteiras (tendas), que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que
não me sobrevenha aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido” (1 Cr 4:10). Porque como
o próprio Apóstolo Paulo escreveu em sua carta-testamento para Timóteo “...Deus não nos tem
dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação” (2Tm 1:7). Coragem, irmãos e
irmãs, ânimo! O seu ministério está esperando você retomar sua tarefa na obra. Venham quantos
flagelos ou quantas doses de vacina vierem “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.
Presb. Edison de Souza

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: 19 horas
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
SALAS VIRTUAIS às 10h45:
2) O Cristão No Mundo Contemporâneo http://meet.google.com/ssa-snub-smg
3) Carta aos Gálatas - http://meet.google.com/
yjy-ybhr-rgw
4) Doutrina no Apocalipse - http://meet.
google.com/hpd-ysdx-whq
5) Mocidade - http://meet.google.com/wxssbva-sut
6) Adolescentes - http://meet.google.com/
csd-rafd-wpg
7) Intermediário 1 - http://meet.google.com/
fbh-vzgq-zjw
8) Intermediário 2 - http://meet.google.com/
pzz-nssu-bbm

ESCALAS DE PRIVILÉGIOS
Hoje
Liturgia
Som
Diaconia
Átrio
Diaconia
Pátio

Presb. Paulo
Fernando
Felipe (m);
Hederly (n)
Cristiano,
Glauco, Alison,
Vivian
André Mendes,
Danilo, Adriano

Recepção

Vivian (m);
Silvia Elias (n)

Rec.
Virtual

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

Projeção

Kaléo (m);
Gabriel (n)
Alison Fernandes

Pianistas
Ceia

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

Relatório Acessos EBD 22 de agosto
CLASSES
Departamento Infantil
Intermediário
Adolescentes
Mocidade
Vida Nova
Doutrina no Apocalipse
Carta aos Gálatas
O Cristão no Mundo
Contemporâneo
Salmos
TOTAL

GRUPOS DE COMUNHÃO

Participantes
8
18
15
25
16
10
18
110

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 –
3307-7078/99774-8598
Quinta-feira – 20h30
VIRTUAL: http://meet.google.com/vsf-othj-odf
Sexta-feira – 20horas (quinzenal)
SWISS PARK – Uly e Marcelo Tognolo –
99764-7434

comunidade
TESTE BÍBLICO 179
1) Como o salmista qualifica a pessoa que diz
“Não há Deus”? 2) A quem deves confiar os
teus cuidados? 3) Como devemos proceder
com relação aos votos que fazemos? 4)
Quantas e quais são as qualidades cristãs
que devem seguir a fé? 5) Como Pedro teve
conhecimento de que o tempo da sua morte
estava próximo? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
DO TESTE ANTERIOR – 1) Deus é o nosso
refúgio, fortaleza e socorro bem presente
nas tribulações - Salmo 46.1; 2) O Senhor
Altíssimo é o grande Rei de toda a terra Salmo 47.2; 3) Deus, o Grande Senhor, é a
alegria de toda a terra - Salmo 48.2; 4) Oito
pessoas se salvaram na arca - 1 Pedro 3.20;
5) Pedro reivindicou para si mesmo o título
oficial de Presbítero - 1 Pedro 5.1.
ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS
Missão Portas Abertas: nossos irmãos e irmãs
que vivem na Índia correm perigo. Todos os
dias, extremistas hindus usam as redes sociais
e outros meios de comunicação para propagar
mentiras sobre os cristãos indianos. A
consequência desses boatos é o crescimento
da pressão e da violência contra os seguidores
de Jesus. Em Bangladesh, muitos convertidos
são impedidos por vizinhos muçulmanos de
ter acesso a água limpa. Por isso, eles buscam
água em rios e lagoas, mas adoecem, já
que a água é imprópria para consumo. Com

agenda de oração

ofertas voluntárias, em quatro anos, a Portas
Abertas instalou 125 poços, beneficiando
quase mil cristãos. Isso trouxe nova vida para
a comunidade. “Estamos muito felizes ao ver
que os poços trouxeram muito alívio para
irmãos e irmãs perseguidos. Mas ao vermos
que usam isso para mostrar a perseguidores
e vizinhos a verdadeira ‘água viva’, isso nos
dá mais alegria ainda”, explica Michael, um
pastor local.
NOSSA HISTÓRIA
Os remanescentes do presbiterianismo
oriundo da obra estabelecida em 1870, e
ligada ao movimento iniciado com a vinda
do Rev. Ashbell Green Simonton em 1859,
foram desalojados do seu templo e passaram
a se reunir no Colégio Internacional, sob o
pastorado do Rev. Flamínio Rodrigues. No
pastorado do Rev. Zacarias de Miranda (19091912) adquiriu-se o terreno da Rua Bernardino
de Campos 792 (atual Hospital Santa Teresa),
e construído um salão de cultos, utilizado pela
Igreja até o ano de 1925. Neste ano, durante o
pastorado do Rev. Miguel Rizzo Jr., o salão de
cultos foi substituído pelo templo construído
e instalado no mesmo endereço (veja a foto
no Memorial de História que está no átrio de
entrada). Desde a reorganização eclesiástica
de 1903 até o último registro do Conselho em
suas atas, são 5.055 membros comungantes
e 2.575 membros não comungantes nos róis
de membros. O Rev. Carlos Eduardo é o 25º
pastor titular e o Rev. Flávio é o 30º pastor
auxiliar da IPCamp. Que Deus seja louvado na
história da Igreja.

“...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 – Setembro é o mês da Escola Dominical. Entre no desafio de participar dela, não apenas
como ouvinte;
2. DEPARTAMENTOS – Ministério de Casais – Cons. Presb. Moisés Danziger – Equipe: Bruna Danziger;
Solange e Presb. Eladio Campos; Ana Paula e Gláucio; Silvana e Presb. Ivenio de Souza;
3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos, Diác. Alcides Fernandes Neto e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Beijamim Benedito Bernardes (APMT), Indígenas; Rev.
Marcelino Melo (JMN), BR 101 - RN;
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Rev. Alessandro de Lucena Alves, Isabel e Isabela (filha),
Campo missionário de Delmiro Gouvêia - AL;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD virtuais e presenciais;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Sr. Gustavo Di Tella Ferreira;
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, Letícia Ferreira, Valdinei Ferreira, Magali Hoff Sanches.

culto manhã
Prelúdio Te Agradeço
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 119.57-64
Ele é exaltado
(*) Oração
CONTRIÇÃO
(*) Gálatas 5.22-24
(*) Oração Silenciosa

Sou Feliz
(*) Oração Audível
AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 1 Pedro 3.8-12
Dízimos e Ofertas
Tu és Fiel
(*) Oração
Aprendendo a Confiar

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
CONSAGRAÇÃO
Digitais
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Grandioso és Tu
Poslúdio Preciosa Graça
Pastorais

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

culto noite
ADORAÇÃO
Seja engrandecido
Palavra de Acolhimento
(*) Salmo 119.57-64
(*) Oração
Eu Te louvarei
Jesus filho de Deus
CONTRIÇÃO
(*) Gênesis 28.15-17
(*) Oração Silenciosa

Tu sondas
(*) Oração Audível
AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Colossenses 4.2-6
Dízimos e Ofertas
Todas as coisas
(*) Oração
Oração com as crianças
Momentos de intercessão

aniversariantes
29
Eli Hoffmann Madureira
Maria José Dias 		
30
Janine e Adriano Eler,
12 anos de casamento
Ivana Ferrer de Souza
31
Doraci Steffen Russo
Nilson Roberto Leal

99602-8035
99210-1518

(16) 98135-8209
3233-1779
99296-4081

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

EDIFICAÇÃO
Deus de promessas
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Jesus virá
Pastorais

Setembro
01
Geraldo Gonçalves
Cecília Dias Venitelli
02
Enilene e Anivalte Freiria,
15 anos de casamento
03
Vagner Dias Venitelli
04
Henrique Porto Tognolo

99933-9977
99625-7860
99740-0499
98112-4266
99617-5803

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

Chave PIX: 44.596.211/0001-04

