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Quem são os Presbíteros?
Neste domingo a Igreja está novamente em um processo de escolha de seus líderes, ou 

seus presbíteros. Pode até parecer rotineiro, mas sempre convém lembrar quem são eles e 
o que fazem “na” e “para” a comunidade. O presbítero é o líder ESPIRITUAL. Uma distinção 
se faz entre presbíteros docentes e presbíteros regentes: o presbítero docente é o pastor, 
o responsável pelo ensino da Igreja, após sua formação teológica necessária. O presbítero 
regente é o presbítero propriamente dito, responsável, juntamente com o pastor, pelo 
governo e administração da Igreja. O presbítero regente é eleito pela comunidade para 
um mandato específico e, ao final, não sendo reeleito, deixa de exercer suas funções de 
maneira ativa, mantendo, porém, o status de presbítero, pois a ordenação é permanente.

O site “Voltemos ao Evangelho” nos lembra de situações importantes: “Embora os 
títulos presbítero e diácono não sejam essenciais ao ministério da igreja, há algumas boas 
razões pelas quais as igrejas deveriam usar esses títulos bíblicos:

1) Isso demonstra que a Escritura é nossa autoridade, não a sabedoria humana. Usar 
os títulos escriturísticos demonstra que estamos seguindo as direções de Deus, não 
tomando para nós mesmos o direito de decidir como deve ser a estrutura de liderança da 
igreja. Deus deu à igreja uma estrutura básica que deveríamos seguir à risca. Desgarrar-se 
dessa estrutura, ou decidir que não precisamos chamar nossos líderes como a Escritura os 
chama, é dizer que nós sabemos mais do que Deus.

2) Isso ajuda a congregação a saber o que esperar da liderança. Quando uma igreja 
usa os termos “presbítero” e “diácono” como a Bíblia faz, um membro de igreja pode 
facilmente olhar para a Escritura para ver as “atribuições do cargo”. Eles podem olhar 
para a Escritura e saber exatamente o que esperar dos seus líderes.

3) Isso vincula os líderes às qualificações bíblicas. Não há qualificações bíblicas para 
administradores, membros de conselho, “equipes de liderança” ou outros títulos da nossa 
imaginação. Existem, contudo, qualificações bíblicas para presbíteros e diáconos. Usar os 
termos bíblicos para esses ofícios é necessário a fim de assegurar que os padrões bíblicos 
para a liderança da igreja estão sendo mantidos. Isso é especialmente importante no caso 
de presbíteros, os quais devem ser aptos a ensinar a Palavra de Deus (1Tm 3.2). Há um 
imenso benefício para a igreja quando aqueles que supervisionam a vida da igreja têm 
uma compreensão sólida da Escritura e são aptos a ensinar a Escritura. Nesse caminho, 
a igreja será moldada de modo consistente e prático segundo a Palavra de Deus, e não a 
sabedoria humana.”

Dessa maneira haverá respeito pela liderança bíblica constituída e cobertura de oração 
por parte da Igreja que reconhece que os oficiais estão em seus postos por permissão e 
capacitação do Senhor da Igreja.

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
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.

ESCALAS DE PRIVILÉGIOS 
Hoje Próximo 

Domingo

Liturgia Presb. Paulo 
Postal Presb. Ivenio

Som Felipe (m); 
Vinícius(n)

Felipe (m) 
Hederly (n)

Diaconia 
Átrio

Valter, Edir, 
Kátia

Marcelo, 
Alcides, 
Marizete

Diaconia 
Pátio

Felipe, Julyo, 
Marcos Cruz, 
André Iamarino

Marco Rocha, 
Ronivon, 
Maurício

Recepção
Joice e Zezé 
(m); Rafael e 
Rosaine (n)

Suelene (m), 
Sílvia Elias (n)

Rec. 
Virtual

Leda, Ruty, 
Cassio, Zezé  
YT/FB (m/n)

Leda, Zezé 
YT/FB (m/n)

Projeção
Victor (m); 
Guilherme 
Ferrer (n)

Vandri (m); 
Gabriel (n)

Pianista Alison 
Fernandes Clara Klein

Ceia

Presbs: Eli,
Edu. Oliveira, 
Marçal, Márcio, 
Ren. Arruda

Cultos 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 e VIRTUAIS às 10h30:  
1) Salmos – Transmissão online - Facebook/
Youtube
2) Epístola de Tito - http://meet.google.com/
yjy-ybhr-rgw
3) Mocidade - http://meet.google.com/wxs-
sbva-sut
4) Adolescentes - http://meet.google.com/
csd-rafd-wpg
5) O Cristão No Mundo Contemporâneo - 
http://meet.google.com/ssa-snub-smg
6) Doutrina no Apocalipse - http://meet.
google.com/hpd-ysdx-whq
7) Intermediário - https://meet.google.com/
pzz-nssu-bbm 
Relatório Acessos EBD 31 de outubro

CLASSES Participantes
Depto. Infantil 22
Intermediário 6
Adolescentes 15

Mocidade 14
Nova Vida 4

Doutrina no Apocalipse 37
Epístola de Tito 11

O Cristão no Mundo 
Contemporâneo 6

Salmos 26
TOTAL 141

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 –  
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

programação



TESTE BÍBLICO 189 
1) Qual é o Salmo mais longo do Saltério? 2) Que é 
semelhante a uma lâmpada para os nossos pés? 
3) Quem não dormita nem dorme? 4) Quem é o 
advogado dos pecadores? 5) Que é dito sobre 
os que declaram que conhecem a Jesus mas não 
guardam os seus mandamentos? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) O desejo do 
perverso perecerá - Salmo 102.10; 2) O Salmo mais 
curto do Saltério é o 117. 3) Sobre a pedra que os 
edificadores rejeitaram, diz o texto sagrado que ela 
veio a ser a pedra principal, angular - Salmo 118.22; 
4) A mensagem que João ouviu da parte de Cristo 
e passou a anunciar foi que “Deus é luz e não há 
nele treva nenhuma” - 1 João 1.5; 5) “Se dissermos 
que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos 
enganamos e a verdade não está em nós” - 1 João 1.8.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS
Missão Portas Abertas: Deixar o islã para seguir 
a Jesus em países da África Subsaariana é tornar-
se alvo de perseguição. Os países de maioria 
muçulmana são os mais perigosos para os novos 
cristãos, porque enfrentam pressão e violência para 
voltarem à antiga fé. E, quando se trata de uma 
mulher cristã, a situação é ainda mais delicada. A 
jovem Nala (pseudônimo) encontrou Jesus quando 
navegava pela internet e começou a acessar 
conteúdos bíblicos e fazer contato com cristãos que 
explicaram mais sobre Cristo. Um dia, ela recebeu 
uma ligação do pai falando que a mãe estava à 
beira da morte. Mas tudo era uma armadilha para 
prendê-la em casa. Diante das ameaças, Nala decidiu 
fugir apenas com a roupa do corpo. Sozinha em 
outra cultura, ela experimenta a liberdade religiosa, 
mas está sujeita à solidão e ao desânimo, que 
enfraquecem a nova fé. Por isso, ela e outros cristãos 
ex-muçulmanos na África Subsaariana precisam de 
discipulado para serem fortalecidos. Se você quiser 
ajudar, acesse o site da Missão Portas Abertas e 
participe com materiais de discipulado e preparo 
para que ex-muçulmanos fiquem firmes em Jesus.

MÊS DE AÇÃO DE GRAÇAS
No dia 25 deste mês celebramos o DIA DE AÇÃO DE 
GRAÇAS. Temos muitos motivos mesmo para dar 
graças a Deus. Reserve esta ocasião para participar 
do culto especial e convide seus parentes e amigos 
para que venham agradecer ao Senhor conosco. 
Como fazemos, teremos dois momentos especiais: 1) 
levantaremos ofertas de amor para assistir a outros. 
Veja sua parte: Adultos, alimentos e kit higiene bucal 
(estojo com pasta e escova); Jovens, Adolescentes 
e Crianças, brinquedos; e 2) ao final do culto, 
cada família traz salada de frutas para dividir num 
ambiente de comunhão. Conta as bênçãos, todas de 
uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez!

ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS
Hoje estamos durante todo o dia em Assembleia 
Geral Extraordinária para a eleição de 02 
presbíteros. O assunto é importante e merecedor 
de nossa constante oração por aqueles que 
haverão de exercer funções de liderança 
e pastoreio na Igreja. Se você é membro 
comungante, participe deste processo e ajude no 
desenvolvimento de nossa comunidade. 

NOVAS DIRETORIAS
Como os departamentos já constituíram suas 
novas diretorias, o mês de Novembro deve 
ser para planejamento das atividades gerais 
do próximo ano. No início de Dezembro 
haverá uma reunião de liderança na qual os 
calendários serão reunidos para formar a 
agenda anual na IPCamp.

CORO REV. ZACARIAS DE MIRANDA VOLTOU
No domingo passado o grupo coral voltou a 
participar do culto da manhã, após um período 
de 20 meses inativo. Este ministério tem sido 
abençoador na vida da Igreja, tanto para quem 
ouve quanto para quem canta, porque edifica a 
todos. Se quiser integrar o coro, os ensaios são às 
5as. Feiras, 20h.

ENCONTRO DE CASAIS
O Ministério de Casais está organizando um 
encontro de recomeço aqui na igreja, para o 
dia 20/11, às 19h30, com o tema “RENASCENDO 
PÓS PANDEMIA – MISSIONÁRIO DE DEUS”. O 
objetivo é ajudar casais a cumprir o propósito do 
casamento no mundo, refletindo a união entre 
Cristo e a sua Igreja, crescendo no relacionamento 
com Deus e com o cônjuge, testemunhando do 
poder de Deus no lar, tudo para a glória de Deus. 
Invista tempo em seu casamento, participando 
desse encontro. Confirme sua participação com 
o Ministério de Casais: Solange e Eladio, Silvana e 
Ivenio ou Ana Paula e Glaucio.

07 
Eládio Frutuoso de Campos                     99175-7476
Elaine Pereira de Barros                            99576-2503
Camila Felício                                                99808-9799
Thais e Andrey Visockas, 
12 anos de casamento          (11) 95303-1307

10 
Maria Cláudia Belluzzo Maia                     99635-1110
Emília Maria Ferreira Curado                 98392-8845

13
Vitória Andrade Krebsky                           99417-6039
Gustavo Andrade Krebsky                       99428-7367
Lis Aimbiré de Geus Pereira 
Kátia e Cássio Vasconcelos, 
17  anos de casamento                               99292-1626

comunidade

aniversariantes



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

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

Chave PIX: 44.596.211/0001-04

culto manhã
Prelúdio 
ADORAÇÃO
Palavra de Acolhimento

Abertura da AGE
Hino Coral Grande é o Senhor 
(*) Salmo 119.137-144
Hino 24 Convite ao Louvor
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Lucas 15.3-7
(*) Oração Silenciosa
Hino Coral Pastor Amável é 
Jesus 
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Oséias 10.12
Dízimos e Ofertas
Hino 58 Ofertas

(*) Oração
EDIFICAÇÃO

Hino Coral Um Só Rebanho 
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino Coral Bênção 

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

culto noite
ADORAÇÃO

É Teu povo 
Palavra de Acolhimento 

(*) Salmo 119.137-144
(*) Oração
Eu Te louvarei
Grande é o Senhor

CONTRIÇÃO 
(*) 2 Coríntios 4.16-18 
(*) Oração Silenciosa

Descansarei
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Daniel 2.20-23
Dízimos e Ofertas
Laços de Amor
(*) Oração
Oração com as Crianças
Momentos de intercessão

EDIFICAÇÃO
Ressuscita-me 

(*) Leitura Bíblica
Mensagem

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

Poslúdio
Pastorais

“...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 – A morte vem a todos apenas em um dia. Todos os demais são para a vida! Então aproveite 
cada um deles na presença de Deus;

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. Renato de Arruda, Diác. Alcides Fernandes Neto e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Silas de Lima (APMT), Indígenas no Brasil; Rev. Lucas 

Freitas (JMN), Cunha - SP;    
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Miss. Rev. Márcio Duarte e esposa Katheryne, (JMN) Rio 

Grande - RS;   
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Encontro de Casais, 20/11;
7. AUTORIDADES –  Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento), Sr. Manuelito 

Pereira Magalhães Júnior;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá Viana, Irma Queiroz 

de Paula, Antônio Moreira, Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor da Silva, Magali Hoff 
Sanches, Danisa Velasquez.

agenda de oração


