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A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS
“...assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos 

e irrepreensíveis perante ele...” Efésios 1.4
 Temos o imenso privilégio, fruto da graça de Deus, de fazermos parte do povo 

escolhido pelo Senhor. Ele nos escolheu desde “antes da fundação do mundo” com um 
propósito muito definido: vida santa e irrepreensível perante Ele, e por consequência, 
no contexto em que cada um de nós está inserido. A partir da escolha feita por Ele, 
guiados pelo Espírito Santo, instruídos por Sua palavra, temos a responsabilidade e a 
direção, para fazermos as melhores escolhas ao longo da nossa vida, portanto, escolha 
sempre o melhor!

Escolha a sabedoria: “...se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros 
escondidos a procurares, então, entenderás o temor do SENHOR e acharás o 
conhecimento de Deus” (Pv 2.4-5). Precisamos abandonar a ignorância e a insensatez, 
para buscarmos a “sabedoria” como sendo um bem de inestimável valor, entendendo 
que esta é a vontade de Deus para a nossa vida, e que junto da “sabedoria” que vem 
Dele, seremos sempre abençoados e protegidos! Pense nisso: a sabedoria nos protege!

Escolha boas companhias: “Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo 
caminho dos maus” (Pv 4.14). Devemos andar com quem nos aproxima de Deus e não 
com aqueles que tentam nos afastar Dele. Como diz o velho ditado: “Diga-me com 
quem tu andas, e eu te direi quem tu és”. Caminhe junto do povo de Deus, compartilhe 
alegrias e lutas com aqueles que podem interceder por sua vida; tenha boas conversas 
com aqueles que podem te aconselhar biblicamente e desfrute da alegria da comunhão 
com irmãos em Cristo!

Escolha boas palavras: “A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos 
perversos mora a violência! (Pv 10.11). Nossos lábios devem transmitir a sabedoria 
recebida, comunicando graça, compartilhando bênçãos e vida! Nossa linguagem deve 
ser irrepreensível e sadia. Palavrões, respostas grosseiras, brincadeiras maliciosas não 
devem fazer parte do linguajar de alguém que afirma ter o “coração transformado”, 
afinal, nossas palavras e a maneira de nos comunicarmos procedem do nosso coração.

Escolha bons caminhos: “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá 
em caminhos de morte” (Pv 14.12). Há tantas armadilhas ao longo da nossa jornada, há 
tantos “atalhos” que apenas parecem ser bons, mas não são. Precisamos de cautela e 
prudência, para conseguirmos distinguir os bons caminhos dos maus caminhos, o que 
nem sempre é fácil. Por esta razão, a advertência do provérbio é tão importante a todos 
nós! 

Se a vida é feita de escolhas, escolha sempre com muita sabedoria! Deus nos abençoe 
neste sentido!      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. 
Moisés

Presb. 
Waldemar

Som Felipe (m), 
Vinícius (n)

Felipe (m), 
Hederly (n)

Diaconia 
Átrio

Valter, Edir, 
Luiz Paulo, 
Lúcia

Vinícius, 
Alcides, 
Marcelo, 
Arlete

Diaconia 
Pátio

André 
Iamarino, 
Adriano, 
Julyo

Marco, 
Ronivon, 
Armando, 
Mauricio

Recepção
Joelma, (m), 
Sem. Rafael, 
Rosaine (n)

Joice (m), 
Silvia, 
Mônica (n)

Rec. 
Virtual

Leda, Kátia 
Vasconcelos 
(m), Leda, 
Ruth (n) YT/
FB

Leda, Maria 
José (m/n) 
YT/FB

Projeção
Victor (m), 
Thatiane 
Batista (n)

Vangri (m), 
Lucas Duarte 
(n)

Pianista Alex Reis Clara Klein

Santa ceia

Presb. Edu. 
Oliveira, 
Hederly, 
Ivenio, 
Márcio, 
Ren. Arruda, 
Waldemar

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 26 de junho

CLASSES Participantes

Depto. Infantil 35

Intermediário 4

Adolescentes 15

Mocidade 21

Nova Vida 13

Salmos 39

Doutrinas 15

Epístolas Paulinas 33

O Cristão no Mundo 12

Oficiais 7

TOTAL 194



TESTE BÍBLICO 223 
(1) Que reino foi chamado de “irmã 
pérfida”? (2) Qual cidade em cujas 
ruas se encontrava um só homem que 
praticasse a justiça e buscasse a verdade? 
(3) Que cidade foi comparada a uma filha 
delicada e formosa? (4) Que há em cada 
margem do rio da vida? (5) Por que não 
haverá noite, nem necessidade de luz de 
candeia ou de sol, na nova Jerusalém?
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE 
ANTERIOR (1) Jeremias, quando recebeu 
ordem de Deus para pregar, disse que 
não sabia falar porque não passava de 
uma criança. Jeremias 1.6 (2) As duas 
primeiras visões simbólicas de Jeremias 
foram: uma vara de amoreira, e uma 
panela ao fogo, cuja boca se inclinava 
para o norte. Jeremias 1.11-13 (3) Os dois 
males cometidos pelo povo de Israel 
e denunciados por Deus foram: Israel 
deixou o seu Deus, manancial de águas 
vivas, e cavou para si cisternas rotas, que 
não podiam reter as águas. Jeremias 2.13 
(4) Cada uma das doze portas da nova 
Jerusalém é feita por uma só pérola. 
Apocalipse 21.21 (5) A água do rio da vida 
é brilhante como cristal, e o rio sai do 
trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 
22.1

MINISTÉRIO DE CASAIS
 Os RETIROS PARA CASAIS, serão no 
2º semestre. Apenas 12 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.

comunidade

aniversariantes
03 
Walmir Vida da Silva 
04 
Neusa Verginelli Thut

06 
Marina Sider Monte Alegre 
Maurício Batista Carlos
Terezinha e João Castelnovo, 
48 anos de casamento 
Daniel Silva Lima

08 
Doraci Tabossi Narita 
Josiane e Robinson de Gennaro, 
27 anos de casamento 

09
João Pedro Saraiva
Marilda Gomes de Sales
Gleydson Monteiro dos Anjos



comunidade
CAMINHE COM A IPCAMP

Atividades gerais da Igreja:
Sex, 08 – Louvor 19h30
Sáb, 09 – Dia do Diácono; Louvor, 14h
Dom, 10 – EBD Aula Especial
Sáb, 16 – Louvor, 14h; Cine Solidário, 
JD,UPA,UMP, 19h
Dom, 17 – Louvor, 17h30
Sex-Dom, 22 a 24 – EBF
Sex, 22 – Louvor, 19h30
Sáb, 23 – 3º Enc.Diáconos, 7h30/17h
Dom, 24 – Almoço de Comunhão; Dia 
da UPA
Sáb, 30 – Louvor, 14h; SAF Plenária, 
14h30; UPA/UMP, 11h

FESTA DAS NAÇÕES 
A festa acontecerá no sábado dia 
03/09; até lá, envolva os alunos de sua 
sala, distribua as tarefas e se organize 
da melhor forma possível para que 
nossa festa seja muito especial.  
Lembrem-se da oportunidade de 
fazermos contato e intercedermos 
por missionários dos países envolvidos 
e sorteados entre as salas da Escola 
Dominical: Departamento Infantil: EUA; 
Intermediários e UPA: França; UMP: 

Canadá; Salmos: Catar; Doutrinas: 
Japão; Cartas Paulinas: Portugal; 
Mundo Contemporâneo: México. 

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.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

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.



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 

Declaração de Fé – Credo Apostólico
(*) Salmo 148
Hino 10 A Criação e seu Criador
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Lucas 8.22-25
(*) Oração Silenciosa
Hino 254 Sossegai
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Provérbios 3.5-10
Dízimos e Ofertas
Hino 63 Conta as Bênçãos
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Que a Luz de Cristo Brilhe

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 por apresentação dos 

candidatos a Presbíteros e Diáconos;
2. DEPARTAMENTOS – Escola Dominical 

- Coordenação Geral: Presbs. Eládio 
Frutuoso de Campos e Waldemar de 
Lucca Jr; Superintendente Marcos 
Ricardo Fidelis;

3. OFICIAIS – Presb. Marcos César 
Rosa Cruz, Diác. Alison de Carvalho 
Fernandes e respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – 
Rev. Lucas Antônio de Lima Oliveira 
(APMT), Mongólia; Rev. Felipe e 
Caroline (JMN), Guajará - AM;    

5. TRABALHOS ESPECIAIS – EBF de 22 a 
24/07;

6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Sra. 
Adriana Flosi;

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


