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QUANTO TEMPO DURA A ETERNIDADE?
                Um dos Salmos mais conhecidos é o 90, de Moisés, numa longa oração em 

que destaca a eternidade de Deus ante a um tempo tão curto de existência humana. 
Interessante que no que se refere a tempo, o que o escritor traz é muito antigo e, 
mesmo sem o estresse do mundo moderno ou as tecnologias avançadas deste tempo, 
ele já cantava sobre como os dias passam rápido demais.

                Quando os pais se preparam para o nascimento de um filho, gastam 9 
meses de atenção, compras, decoração, para aguardar uma vida que ninguém sabe 
por quantos anos viverá. Da mesma forma, essa vida inteira deveria ser a preparação 
para uma eternidade que a mente humana não sabe projetar – ao pensar em um tempo 
longo de existência (Moisés fala de 70, 80 anos com canseira e enfado) a sensação de 
cansaço acompanha porque a mente está presa num corpo terreno e uma realidade 
temporal. Mas o que é a eternidade? Ninguém se cansará nela?

                O que precisa ser estabelecido pela fé, e conscientemente guardado, é 
que Deus atravessa o tempo de eternidade para trás e para frente, e se compromete 
a ser o refúgio sempre. Os montes podem nascer e desaparecer, o dia surgir e a noite 
vir depois, a natureza se manifestar de formas tão variadas, mas o Deus Soberano 
permanece o mesmo.

                Aí que Moisés coloca dois desafios, submetidos como oração ao Senhor: 
aprender a aproveitar melhor a vida e ter suas ações sempre bem feitas. Pare e veja 
quanto do seu dia foi desperdiçado com algo que não lhe trouxe proveito algum. Até 
poderia usar para descanso físico, e nem isso dá conta. A pandemia serviu de parâmetro, 
porque muitos souberam usar de uma parada forçada na vida para estudar, aprender, 
relacionar-se, enquanto que outros saíram deste período do mesmo tamanho.

                O outro desafio é o de chegar ao final do dia e na conversa com Deus perguntar 
se tudo que fez, falou, pensou tem a aprovação dele. Tem certeza que um carimbo de 
aprovado será batido na ocupação de um tempo tão precioso e único? Proveu o bem, 
ajudou outras pessoas, cresceu na fé? É como se tudo pudesse se materializar e no fim 
do dia estender as mãos ao Senhor com estas coisas, mostrando a Ele e ver seu sorriso 
de aprovação. Consegue fazer assim?

                O idoso Moisés nos ajuda pensar que o problema não é o século em que 
vivemos, mas em como vivemos. A eternidade não começa após a morte. Já estamos 
nela. Aqui é só a preparação para o tempo da glória a ser vivido na presença do Senhor.

                Que Deus nos ajude!

Rev. Carlos Eduardo  
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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



40ª REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO DA 
IPB 

Algumas das decisões tomadas: 9. 
Aprova que um membro da igreja deve 
esgotar os recursos eclesiásticos antes 
de procurar o judiciário, exceto quando 
a natureza da ofensa também exija ação 
do Estado; 10. Na admissão de membros 
não se deve receber como membro 
comungante quem: a. Rejeita parte 
dos símbolos de fé da IPB; b. Rejeita 
a inerrância das Sagradas Escrituras; 
c. Concorde com aborto; d. Rejeita as 
Escrituras e o Espírito como Juiz Supremo 
para limitar a liberdade cristã; 11. Por 
divergências doutrinárias, membros 
oriundos da Congregação Cristã do Brasil 
e Igreja Presbiteriana Unida do Brasil 
devem ser recebidos com profissão 
de fé e batismo; 12. Vai deliberar sobre 
proposta de alteração de Estatuto para 
que o Conselho da igreja possa eleger 
para um mandato de até 5 anos um Vice-
Presidente, um ou mais secretários e 
um ou mais tesoureiros sendo estes de 
preferência oficiais da igreja.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 
No último domingo a Assembleia da 
Igreja reelegeu ao Presbiterato os 
irmãos Presbs. Marçal dos Santos e 
Edison de Souza, e ainda elegeu para 
este ofício os Presbs. Ivenio de Souza 
e César Lopes. Também reelegeu ao 
Diaconato os irmãos Diács. Vinícius 
Venitelli, Alison Fernandes, Rafael Vieira, 
Valter Lopes e André Mendes, bem como 
elegeu os irmãos Diác. Elton Oliveira, 
João Jerusalém, Marco Rocha, Gláucio 
Moras, Daniel Morelli e Vinícius Rocha. 
Louvado seja Deus pelo resultado, pelos 
irmãos que ainda desta vez não foram 
eleitos e pelo clima de paz e ordem que 
prevaleceu nas eleições.

MINISTÉRIO DE CASAIS 
Poucas vagas estão disponíveis: GRUPO 
2 (14-16/10) – 1 vaga; GRUPO 3 (21-23/10) 
– 2 vagas; GRUPO 4 (04-06/11) – 10 vagas. 
Inscreva-se com um dos integrantes do 
Min. Casais. Serão dias de comunhão e 

crescimento na Palavra. Participe.

CONSELHO MISSIONÁRIO NESTE MÊS 
A intercessão é pela família missionária: 
Suzana e Rev. Hélio Inocêncio que estão 
no Campo Missionário de Goioerê, PR. 
Nos seus momentos de oração, interceda 
pela cidade e sua intensa TRADIÇÃO 
RELIGIOSA.

21 
Rangel Naves Clemente  
Raquel de Jesus Carvalho 

22 
Gislaine de Oliveira Corat  
Irene Ávila de Figueiredo 
Camila Araújo Nunes
Andrea e Júlio Costa, 
13 anos de casamento 

23 
Cristiane de Geus 
Maria Davina Bartolome
Giovana Benatti Rocha
Benício Madeira Santana Tomé

24
Kouiti Kojima

25 
Márcia Priscilla Bueno 
Damião Lisboa Oliveira
Ana Paula e Gláucio Moras,
32 anos de casamento     

26
Lourdes e Fernando de Jesus, 
23 anos de casamento  

27 
Lígia Oliveira Krebsky  
Julyo César Nunes
Ana Carolina Dias Costa
Mirella e Márcio Inada, 
6 anos de casamento

comunidade

aniversariantes



comunidade

TESTE BÍBLICO 230 
1) Quem lançou no Rio Eufrates o 
livro das profecias de Jeremias? E que 
significava esse ato? 2) Como se portou 
o Rei Zedequias com relação ao Rei 
da Babilônia? 3) Por quanto tempo 
Jerusalém ficou sitiada pelas forças 
do rei da Babilônia? 4) Que aconteceu 
a Zedequias e aos seus filhos depois 
da queda de Jerusalém? 5) Quem pôs 
em liberdade Joaquim, Rei de Judá e 
o tratou benignamente? RESPOSTAS 
ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR 
- 1) O rei da Babilônia ordenou ao 
chefe da sua guarda que cuidasse de 
Jeremias, não lhe fizesse nenhum mal 
e obedecesse à vontade do profeta 
- Jr 39.11-12; 2) Ismael atraiçoou 
Netanias e o matou, com o auxílio 
de dez homens que participaram 
da conspiração preparada contra o 
governador da terra - Jr 40.14, 41.1-2; 
3) Jeremias foi levado para o Egito por 
Joanã, juntamente com muitas outras 
pessoas, contra a vontade e a palavra 
do profeta - Jr 43.2-7; 4) Jeremias 
profetizou as seguintes palavras sobre 
quem faz, de maneira relaxada, a obra 
do Senhor: “Maldito aquele que fizer 
a obra do Senhor relaxadamente” - Jr 
48.10; 5) Jeremias profetizou contra 
os seguintes povos, nos capítulos 49 e 
50 do seu livro: Amon, Edon, Damasco, 
Arábia, Elão e Babilônia.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS 
Missão Portas Abertas – Enquanto era 
hindu, Sudeep vivia em paz com as 
autoridades na Índia. Mas quando sua 
esposa foi curada por Jesus, ele resolveu 
segui-lo e passou a ser perseguido pelo 
governo. Em diversas vezes, o cristão 
foi pego à força pela polícia e trancado 
na prisão sob acusação de trair a Índia, 
governada por um partido extremista 

hindu. Casos como o de Sudeep 
acontecem em outros países do Sul da 
Ásia, como Nepal, Mianmar e Butão. 
Nesse contexto, as leis são utilizadas 
para perseguir e punir os seguidores 
de Jesus que se negam a obedecer 
cegamente a governos, líderes de 
grupos étnicos e partidos políticos. 
Sudeep enfrentou pressão e violência 
por amar a Cristo, entretanto, recebeu 
apoio dos irmãos na fé por meio do 
treinamento de preparação para a 
perseguição. “Com o que aprendi, 
agora posso permanecer firme em 
meio à perseguição. Tudo que eu 
preciso é do amor de Deus e não vou 
desistir dele por nada”, conclui. Saiba 
mais sobre o assunto acessando o site 
da Missão.

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Ter, 23 – Sala de Artes, 14h; CBN, 20h  
Qui, 25 – Costura, 14h; Coral, 20h
Sáb, 27 – SAF Plenária, 14h30; Venc. Cristo
Dom, 28 – Almoço da Igreja; Cantata 
Jovens
Ter, 30 – Sala de Artes, 14h; CBN, 20h  
Qua, 31 – Todos os GFs, 20h
Qui, 01/09 – Costura, 14h; Coral, 20h
Sex, 02 – SAF Oração, 14h30; Louvor, 19h30
Sáb, 03 – Conselho; UCP, 10h; Louvor, 
14h; Festa das Nações, 19h



FESTA DAS NAÇÕES 2022 
Classe de Doutrinas: JAPÃO – 
O Cristianismo no Japão pode 
ser claramente dividido em três 
períodos: o encontro inicial com 
o Cristianismo, que começou no 
século XVI; a reintrodução do 
Cristianismo, depois de mais de 
200 anos de isolamento nacional 
finalizado no século XIX; e o período 
logo após a II Guerra Mundial. O 
missionário jesuíta Francis Xavier 
desembarcou em Kagoshima em 
agosto de 1549. Por volta do ano 
1579 havia aproximadamente 
100 mil cristãos. Mais tarde, uma 
revolta contra o Cristianismo, 
culminando na crucificação de 
26 cristãos em Nagazaki em 
1597. Em 1614, o governo de 
Tokugawa proibiu o Cristianismo e 
expulsou os missionários do Japão 
(existiam mais de 300 mil cristãos 
japoneses, aproximadamente 3 
mil tenham sido executados, um 
grande número renunciou a sua 

fé devido as perseguições e os 
que perseveraram mantinham 
sua fé em segredo. Missionário só 
voltaram em 1859, mas sem poder 
evangelizar abertamente até 1873. 
O crescimento do nacionalismo e a 
promoção da afiliação aos templos 
Xintoístas como dever patriótico 
fizeram que os anos de 1930 fossem 
difíceis para muitos cristãos. No 
pós guerra, em 2006 os cristãos 
somavam 3,03 milhões de pessoas, 
o que representa menos de 2,4 % 
da população. Apesar da crescente 
popularidade das cerimônias de 
casamento no estilo cristão, o 
Cristianismo no Japão é ainda 
considerado por muitos japoneses 
como religião de estrangeiros. 
Uma razão possível para entender 
o baixo crescimento é que a ênfase 
na crença exclusiva no Deus cristão 
requer um forte compromisso 
em renunciar ao politeísmo mais 
brando do Xintoísmo e do Budismo 
japonês.

"...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 – Este é o mês das missões. A quem você tem contado do Evangelho? 
Convide para vir à igreja também;

2. DEPARTAMENTOS – Sala de Artes – Coord. Elisabeth Amaral da Silva;
3. OFICIAIS – Presb. Paulo Fernando Andrade Silva, Diác. André Iamarino dos 

Santos e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. L. T. C. (APMT), Oriente Médio; Rev. 

Eliomário e Verônica (JMN), Buerarema - BA;    
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Programação de agosto de aniversário da igreja;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Sra. 

Carolina Baracat do Nascimento Lazinho;  
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, Karla Lopes.

agenda de oração



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 culto noite
ADORAÇÃO
Prelúdio
Palavra de Acolhimento 

(*) Gálatas 1.1-5
Hino 52 Glória e Coroação
(*) Oração
Hino Coral Olhe ao Redor

CONTRIÇÃO 
(*) Jó 42.1-6
(*) Oração Silenciosa
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 105.1-5
Dízimos e Ofertas
Hino 62 Hino de Gratidão
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Hino Coral Ao Redor da Mesa
(*) Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino Coral Bênção Coral

Poslúdio 
Pastorais

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

ADORAÇÃO
Toda Honra, Glória e Louvor

Palavra de Acolhimento 
(*) Hebreus 4.14-16
(*) Oração
Cantai ao Senhor
Canção do Apocalipse

CONTRIÇÃO
(*) Eclesiastes 3.1-8
(*) Oração Silenciosa
Cansado
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Salmo 115.9-13
Dízimos e Ofertas
Tu és Soberano
(*) Oração
Oração com as Crianças
Momentos de Intercessão

EDIFICAÇÃO
Nome acima de tudo 
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Fortalece a Tua Igreja

Pastorais


