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UM PROPÓSITO MELHOR
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, 

cientes de que, recebereis do Senhor a recompensa da herança” Cl 3.23-24

Fomos salvos pela graça e desde este momento, nossa vida ganha novo significado. 
Tudo passa a ser diferente, movido por Deus e para Deus, a partir da cosmovisão cristã, 
que deve reger a nossa vida. Um dos princípios desta cosmovisão, é o da mordomia, 
que nos ensina que tudo o que temos e somos, na realidade não é nosso, mas pertence 
ao Senhor. Somos apenas meros administradores daquilo que Deus coloca em nossas 
mãos. Somos servos do Altíssimo: santo privilégio, que vem acompanhado de grande 
responsabilidade. 

 Tudo que devemos fazer, em todas as esferas da nossa vida, deve ser feito de 
todo o nosso coração para o Senhor: do trabalho ao lazer, os nossos relacionamentos, 
nossos ministérios na Igreja etc... tudo é tudo! Pense nisso como sendo o principal e 
melhor propósito das nossas vidas, que deve guiar o nosso coração, trazendo sempre 
a motivação necessária, que vai muito além deste tempo e espaço. Fazer de “todo o 
coração” envolve entrega, compromisso, excelência, dedicação, adoração – nada 
menos que isso. Deus não nos quer pela metade – metade do nosso tempo, da nossa 
disposição, da nossa dedicação, metade do nosso coração, do nosso amor ou da nossa 
consagração.  Como temos servido ao Senhor? 

 Não buscamos o aplauso ou reconhecimento dos homens. Palavras de gratidão 
por algo que fizemos serão sempre bem vindas (e devemos motivar as pessoas a serem 
mais gratas), mas caso não reconheçam nosso esforço, caso não haja nem ao menos 
uma palavra de agradecimento ou reconhecimento, devemos continuar como bons 
mordomos, vivendo para o ao Senhor de todo o nosso coração, tendo como alvo uma 
vida de pleno serviço a Deus!

 Receberemos do próprio Senhor, a recompensa por toda nossa dedicação 
e esforço. Continuemos servindo a Deus, com amor e entrega, na certeza de que 
Ele nos capacita e usa diariamente de inúmeras formas. Não se limite apenas aos 
“compromissos formais” assumidos, ao contrário, vá além e viva intensamente com o 
propósito de glorificar e servir Aquele que te chamou, te salvou, te capacitou e tem te 
sustentado de inúmeras formas! Que você experimente constantemente a alegria de 
servir e pertencer ao Senhor, e que desta forma, faça sempre o seu melhor para Ele!

Rev. Flávio Viola Machado



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:
Culto da Manhã: 9horas
Culto da Noite: 19horas   
https://www.facebook.com/
igrejaipcamp/live_videos/
https://youtube.com/
igrejapresbiterianadecampinas/live

programação

Hoje Próximo 
Domingo

Liturgia Presb. Pedro Presb. 
Marçal

Som Valter (m), 
Vinícius (n)

Valter (m), 
Hederly (n)

Diaconia 
Átrio

Cristiano, 
Glauco, 
Alison, Vivian

Rafael, 
Mauro Dias, 
Cássio, Kátia

Diaconia 
Pátio

André 
Mendes, 
Danilo, 
Jerusalem

Felipe, Elton

Recepção
Leda (m), 
Christiana 
(n)

Lourdes 
(m), Joice, 
Vivianne (n)

Rec. 
Virtual

Kátia 
Vasconcelos, 
Cássio YT/FB 
(m/n)

Leda, Ruth 
YT/FB (m/n)

Projeção
Rafael 
Contato (m), 
Cleyton (n)

Kaléo (m), 
Lucas Duarte 
(n)

Pianista Gisele 
Oliveira

Martha 
Hoffmann

Santa ceia

Presbs. 
César, Paulo 
Postal, 
Eladio, 
Ivenio, Paulo 
Fernando, 
Pedro

GRUPOS DE COMUNHÃO
Entre em contato com a Secretaria da 
Igreja para outras informações.
Quarta-feira – 20hs
    GRUPO CAMBUÍ 
    GRUPO SÃO QUIRINO 
Quinta-Feira 20h30
Virtual: http://meet.google.com/kpb-
tpys-ghz  
Sexta-feira – Quinzenal – 20hs 
   GRUPO SWISS PARK

escala de privilégios

Relatório Acessos EBD 12 de junho

CLASSES Participantes

Depto. Infantil 27

Intermediário 5

Adolescentes 14

Mocidade 15

Nova Vida 9

Salmos 15

Doutrinas 17

Epístolas Paulinas 25

O Cristão no Mundo 13

Oficiais 4

TOTAL 144



TESTE BÍBLICO 221 
1) Quando Deus responde e ouve? 2) Em 
que época o lobo e o carneiro pastarão 
juntos, e o leão comerá com o boi? 3) 
Qual é o trono de Deus e o estrado dos 
seus pés? 4) Que é a segunda morte? 
5) Que proclamou uma grande voz 
a respeito do novo céu e nova terra? 
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE 
ANTERIOR - 1) As iniquidades produzem 
separação no relacionamento entre 
Deus e o homem - Is 59.2; 2) O ungido 
do Senhor é quem poderá curar os 
quebrantados de coração e liberar os 
cativos - Is 61.1; 3) Toda a nossa justiça se 
assemelha a trapos de imundície diante 
de Deus - Is 64.6; 4) A besta e o falso 
profeta foram presos e lançados vivos 
no lago do fogo que arde com enxofre – 
Ap 19.20; 5) Satanás deve ficar preso por 
mil anos - Ap 20.7.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS 
Missão Portas Abertas – A igreja está 
sob ataque em países do Oeste Africano. 
Muitas delas estão em cinzas e os 
cristãos temem se reunir novamente para 
adoração. Mas nem tudo está perdido. 
Como família na fé, vamos clamar ao 
Senhor por paz e vida para a igreja da 
região. O pastor Andrew é prova viva 
de que nosso Deus é poderoso. Ele viu 
o milagre de Deus acontecer após sua 
igreja ser destruída em Guyaku, Nigéria. 
“Após os ataques, vocês foram os 
primeiros que vieram e ajudaram cada 
família com alimento. Vocês não nos 
deram apenas alimento, mas também 
trouxeram aconselhamento pós-trauma 
para nos ensinar. Nós organizamos vários 
grupos na região e vocês vieram para nos 
ensinar”, testemunha o pastor. Há outros 
cristãos necessitando de apoio imediato, 
esperança e cura. Saiba mais sobre o 
assunto acessando o site da Missão.

MINISTÉRIO DE CASAIS 
Os RETIROS PARA CASAIS, serão no 
2º semestre. Apenas 14 vagas estão 
disponíveis para os finais de semana 
21-23/out e 04-06/nov. Esses encontros 

serão realizados na Colônia de Férias 
do Mackenzie, em Campos do Jordão-
SP. O valor por casal é R$ 640,00. As 
equipes de coordenação de cada grupo 
são: GRUPO 1 - Rev. Carlos Eduardo/
Marineide, Pb. Moisés/Bruna, Sem. 
Felipe/Jéssica; GRUPO 2 - Rev. Flávio/
Leila, Pb. Ivênio/Silvana, Sem. Rafael/
Rosaine; GRUPO 3 - Rev. Rodrigo/Aline, 
Gláucio/Paula, Sem. Ruben/Thalita; 
GRUPO 4 - Rev. Carlos Aranha/Lia, Pb. 
Eladio/Solange, Sem. Luís Carlos/Suelen. 
Confirme sua participação nestes 
eventos com a equipe do Ministério 
de Casais: Bruna e Moisés, Silvana e 
Ivênio, Ana Paula e Gláucio, Solange e 
Eládio, Rosaine e Sem. Rafael, ou pela 
Secretaria da Igreja.

EBD- CONCLUSÃO CRIATIVA DO SEMESTRE 
Este mês encerra o semestre e 
precisamos caminhar para além das 
salas da EBD. Assim, conforme os 
assuntos abordados, cada classe 
deverá desenvolver alguma atividade 
evangelística. Professores e alunos 
podem pensar juntos na maneira de 
realizarem este trabalho especial

comunidade

aniversariantes
19 
Mauro Mairton Giesbrecht  

20 
Alcides Fernandes Neto  
Hermes Rodrigues Alves
Renã Araujo Maciel  
Priscila e Eduardo Tonicioli, 
13 anos de casamento 
Monika e Edgar da Silva, 
14 anos de casamento    

21 
Antônio Carlos Patrocínio  
Lucas Rocco Ando 

23
Márcio Gabriel Inada  
Antônio Trancoso de Oliveira Jr.
Silvana Ferrer de Souza
Mateus Augusto Alves  

24 
Hulda Mara Giesbrecht   
Antônio Clemente da Silva 
Matheus da Silva Cavalcante 
André Francelino Dario 



comunidade
ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

Estão vencendo os mandatos dos 
Presbs. Edison de Souza, Marçal dos 
Santos e Renato Arruda (e ainda há 
1 vaga para completar o número de 
presbíteros) e dos Diács. Adriano 
Alves, Alison Fernandes, André 
Mendes, Antônio Clemente, Rafael 
Vieira, Valter Lopes e Vinícius Venitelli 
(e ainda há 4 vagas para completar 
o número de diáconos) – a AGE será 
dia 14/08/2022. Procedimentos: 1) 
abertura para indicações de até 04 
nomes para eleição ou reeleição de 
presbíteros e até 11 nomes para eleição 
ou reeleição de diáconos até 10/07/22 
– qualquer membro comungante 
da Igreja poderá indicar nomes de 
outros membros, que atendam os 
princípios bíblicos (1Tm 3.1-13; Tt 1.5-
9), as determinações constitucionais 
(CI/IPB art. 55) e as orientações locais 
quanto ao oficialato (alunos da EBD, 

dizimistas, participantes assíduos nos 
trabalhos); 2) avaliação pelo Conselho 
dos nomes indicados até 24/07/22 
seguida de apresentação à igreja dos 
nomes aprovados para oração.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Ter, 21 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qui, 23 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sáb, 25 – Louvor, 14h; UCP, 14h; SAF 
Plen. 14h30; UPA e UMP, 18h
Dom, 26 – Almoço de Comunhão; 
Início da Festa das Nações
Ter, 28 – S. Artes, 14h; CBN, 20h
Qua, 29 – Todos os GFs, 20h
Qui, 30 – S. Costura, 14h; Ensaio Coral, 20h
Sex, 01/07 – SAF Oração, 14h30; Louvor 19h30
Sáb, 02 – Louvor, 14h
Qua, 06 – Louvor Instrumental, 19h
Sex, 08 – Louvor 19h30
Sáb, 09 – Dia do Diácono
Dom, 10 – EBD Aula Especial
Sáb, 16 – Louvor, 14h



CONSELHO MISSIONÁRIO NESTE MÊS 
A intercessão é pela família missionária: 
Miss. Lucas Oliveira, esposa Juliana 
e filhos. O campo de atuação é entre 
povos nômades da Mongólia. Eles irão 
usar um motorhome para ter a “Igreja 
Sobre Rodas”. Em seus momentos de 
oração, interceda pelo RETORNO DA 
FAMÍLIA A MONGÓLIA, NUM INVERNO 
RIGOROSO (chega a menos 40°) A SER 
ENFRENTADO COM O MOTORHOME. 

INDICAÇÃO DE CANDIDATOS 
Qualquer membro em plena comunhão 
com a Igreja pode indicar nomes para 
a Assembleia visando a eleição de 
oficiais, sendo de ATÉ 04 NOMES para 
eleição ou reeleição de presbíteros e 
ATÉ 11 NOMES para eleição ou reeleição 
de diáconos. Antes, porém, observe 
alguns preceitos: a) Bíblicos: 1 Timóteo 
3.1-13, Tito 1.5-9 – Presbítero deve 

ser: irrepreensível, esposo de uma só 
mulher, temperante, sóbrio, modesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar, não 
dado ao vinho, não violento, cordato, 
inimigo de contendas, não avarento, 
governa bem a própria casa, cria os 
filhos sob disciplina (pois se não sabe 
governar a própria casa, como cuidará 
da igreja de Deus?), não seja novo na 
fé, tenha bom testemunho dos de fora, 
não arrogante, não irascível, amigo 
do bem, sóbrio, justo, piedoso, que 
tenha domínio de si, apegado à palavra 
fiel. Diácono deve ser: respeitável, 
de uma só palavra, não inclinado a 
muito vinho, não cobiçoso de sórdida 
ganância, marido de uma só mulher 
e governe bem seus filhos e a própria 
casa. b) Constitucionais: CI/IPB art. 55 
– “O presbítero e o diácono devem ser 
assíduos e pontuais no cumprimento 
de seus deveres, irrepreensíveis na 
moral, são na fé, prudentes no agir, 
discretos no falar e exemplos de 
santidade na vida”; . Veja se quem você 
indica é assíduo nos trabalhos, aluno 
da EBD, dizimista. Antes de apresentar 
suas indicações, ore a Deus pedindo 
discernimento. Não há obrigatoriedade 
na indicação, mas caso queira fazer, 
baseie nos preceitos acima. Indicações 
até dia 10/07.

Para a Assembleia Geral da Igreja, indico os seguintes irmãos para concorrerem ao 
cargo de: 

PRESBÍTEROS:  (1)_______________________ (3) _______________________

             (2) _______________________ (4)_______________________

DIÁCONOS:      (1) _______________________  (7) _______________________

  (2) _______________________  (8) _______________________

  (3) _______________________  (9) _______________________

  (4) _______________________ (10) ______________________

  (5) _______________________  (11) _______________________

  (6) _______________________

______________________________________________

 Nome e assinatura do membro da IPCamp



expediente Para depositar ou transferir seus dízimos  e ofer-
tas diretamente em conta da Ipcamp, escolha 
um banco de sua prefêrencia. Depois, encami-
nhe o comprovante à tesouraria, pelo seu enve-
lope 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; 
Whatsapp 99482-4396
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 

(*) Efésios 2.1-10
Hino 41 Louvor pela Graça Divina
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Salmo 94.17-19
(*) Oração Silenciosa
Hino 165 Cuidado Divino
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) 1 João 4.7-12
Dízimos e Ofertas
Hino 88 Amor Perene
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
(*) Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Deus vos Guarde

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 – Ore pela reunião do 

Presbitério de Campinas da próxima 
semana;

2. DEPARTAMENTOS – Coral Rev. 
Zacarias de Miranda: Conselheiro: 
Presb. Eladio de Campos; Pres. 
Samuel Oliveira; Vice Pres. Marcos 
Cruz; Secretárias: Leila Reis, Rute 
Oliveira e Corintha Aimbiré; Regente: 
Rafael Campos; Pianista: Alexsander 
Reis;    

3. OFICIAIS – Presb. Paulo Fernando 
Andrade Silva, Diác. Ronivon Novaes 
de Oliveira e respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB 
– Rev. Luciano de Azevedo (APMT), 
Maputo - Moçambique; Rev. Walter e 
Alda (JMN), Oiapoque - AP;    

5.TRABALHOS ESPECIAIS – Início da 
Festa das Nações, 26/06;

6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, Sr. Christiano 
Biggi Dias;

7. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani 
Avancini, Else Camargo Freitas, Irma 
Queiroz de Paula, Antônio Moreira, 
Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor da 
Silva, Magali Hoff Sanches, Carmem 
Rodrigues, Selma Regina Rodrigues, 
Silvana Ferrer de Souza, Karina Costa 
Rodrigues Alves, Diogo Carnicelli, 
Aidée Stecca.

agenda de oração


