
Campinas, 28 de agosto de 2022 | Ano 89 nº 4671

CAMINHOS DO CORAÇÃO
“...anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos; 

sabe, porém, que de todas estas cousas Deus te pedirá conta” (Ec 11.9)
 A vida é feita de escolhas e escolher nem sempre é fácil. Além da dúvida 

que pode existir sobre qual caminho seguir, também temos que renunciar 
outras possibilidades diante de nós, afinal, ao escolhermos um caminho, outros, 
necessariamente, ficam para trás. Fazer as escolhas certas faz toda a diferença! 
Quem nunca se arrependeu de ter feito uma escolha errada, apressada ou 
decidida no meio de forte emoção, que “atire a primeira pedra”. 

 Depois de experimentar tudo que desejaram seus olhos (Ec 2.10) e 
declarar que “tudo é vaidade e correr atrás do vento” (Ec 2.17), Salomão diz aos 
jovens para andarem pelos “caminhos do coração”, lembrando, contudo, que 
Deus pediria conta por cada escolha feita. Somos livres para escolher nossos 
caminhos, mas não as suas consequências. Vale lembrar que colhemos aquilo 
que plantamos.

 Todos nós precisamos tomar cuidado com os “caminhos do coração”, 
que tem como diagnóstico ser “enganoso e desesperadamente corrupto” (Jr 
17.9), lembrando que “há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo 
dá em caminhos de morte” (Pv 14.12). Ou seja, nem sempre os nossos desejos 
nos conduzirão pelos caminhos que agradam a Deus e seguir os impulsos deste 
coração enganoso, não é uma escolha sábia, afinal, “o que confia no seu próprio 
coração é insensato...” (Pv 28.26). Ter como único critério “o que satisfaz o 
coração e agrada aos nossos olhos”, não é um bom parâmetro para nossas 
escolhas!

 Que Deus nos livre de escolhas imprudentes e impróprias, e que Ele nos 
dê a sabedoria para as melhores decisões e melhores caminhos. Que o Espírito 
Santo nos direcione, guiando sempre o nosso coração e que a Palavra de Deus 
seja a nossa bússola norteadora em nossa peregrinação! Está na dúvida sobre 
que caminho seguir? Pare, consulte a Palavra de Deus, reflita e ore antes de agir, 
afinal, “Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado” (Pv 19.2). 

Rev. Flávio Viola Machado
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Hoje Próximo 
Domingo

Liturgia Presb. Paulo 
Postal

Som Valter (m), 
Hederly (n)

Felipe (m), 
Vinícius (n)

Diaconia 
Átrio

Rafael, 
Mauro Dias, 
Cássio, Kátia

Valter, Edir, 
Luiz Paulo, 
Lúcia

Diaconia 
Pátio Felipe, Elton

André 
Iamarino, 
Adriano, 
Julyo

Recepção Lourdes (m), 
Vivian (n)

Joelma, 
Maria José 
(m), Sem. 
Rafael, 
Rosaine (n)

Rec. 
Virtual

Leda, Ruth 
(m/n) 

Leda, Kátia 
Vasconcelos 
(m), Leda, 
Ruth (n)

Projeção Kaleo (m), 
Lucas (n)

Victor (m), 
Thatiane (n)

Pianista Ricardo 
Tibério

Alison 
Fernandes

Ceia

Presbs. Edu. 
Oliveira, 
Ivênio, 
Márcio, 
Moisés, 
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 (quinzenal)
Quinta-Feira 20h30 (Virtual)
 http://meet.google.com/kpb-tpys-ghz  
Sexta-feira – Quinzenal – 20hs 
   GRUPO SWISS PARK

escala de privilégios

Relatório Acessos EBD 21 de agosto

CLASSES Participantes
Depto. Infantil 27
Intermediário 3
Adolescentes 13

Mocidade 9
Nova vida 5

Salmos 15
Doutrinas 8

Epístolas Paulinas 30
O Cristão no Mundo 14

Oficiais 5
TOTAL 129



CANTATA VENTO LIVRE 
Os jovens e adolescentes da Igreja 
celebram os 152 anos com esta 
cantata especial. Venha louvar a Deus 
com eles, para agradecermos Aquele 
que nos salvou com seu amor e graça.

40ª REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO DA IPB 
Algumas das decisões tomadas: 13. 
Será encaminhada aos presbitérios 
proposta que define o termo membro 
efetivo dos concílios; 14. Também 
será encaminhada proposta que se o 
Pastor Emérito que estiver em boas 
condições de saúde física e mental, 
não ter sido jubilado por invalidez, 
poderá continuar a exercer o 
pastorado na igreja que lhe concedeu 
o título de pastor emérito, ou ainda, 
se a igreja vier a ter a necessidade do 
seu pastoreio, conforme o Conselho 
julgar conveniente; 15. Sobre os 
Recursos em tribunal a proposta é que 
caberá recurso para o mediatamente 
superior, dentro do prazo de 90 dias 
a contar da ciência do ato impugnado, 
devendo subir à instância superior no 
prazo de 30 dias a contar da data que o 
concílio receber o recurso; 16. Quanto 
aos Diáconos em disponibilidade a 
proposta a ser votada é que poderá 
participar da reunião da junta diaconal, 
a convite, sem direito a voto.

TESTE BÍBLICO 231
1) Quem escreveu o livro de 
“Lamentações”? 2) Como zombavam 
de Jerusalém os que passavam por 
ela? 3) Qual é a razão porque não 
somos consumidos? 4) Quando se 
torna bom para o homem suportar 
o jugo? 5) A maldade de quem foi 
maior do que o pecado de Sodoma? 
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO 
TESTE ANTERIOR - 1) Foi Seraías quem 
lançou no rio Eufrates o livro das 

profecias de Jeremias, para significar 
com isto que a Babilônia seria também 
afundada para não mais se levantar 
- Jr 51.61-64; 2) Zedequias rebelou-se 
contra o rei da Babilônia - Jr 52.3; 3) 
Jerusalém ficou sitiada pelas forças 
do rei da Babilônia até o undécimo 
ano do reinado de Zedequias - Jr 52.5; 
4) Depois da queda de Jerusalém, o 
rei da Babilônia matou os filhos de 
Zedequias à sua própria vista e vazou-
lhe os olhos - Jr 52.10-11; 5) Foi Evil-
Merodaque, rei da Babilônia, quem 
pôs em liberdade Joaquim, rei de Judá 
e o tratou benignamente - Jr 52.31-32.

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 
CONSTRUÇÃO DO TEMPLO (recursos 
necessários).

A QUEM HONRA, HONRA! 
O jovem Silas Oliveira recentemente 
recebeu a titulação no Doutorado 
em Administração pela UNICAMP. 
A gratidão a Deus pela conquista e 
vitória alcançada são compartilhadas 
pela família e se junta a toda Igreja 
para louvar o Senhor. Parabéns!

GRANDE GRUPO FAMILIAR 
O encerramento do mês de 
aniversário será um encontro de 
todos os participantes dos Grupos 
Familiares. Na 4ª feira, dia 31, 20h, 
participe também – mesmo que não 
esteja em nenhum grupo. 

comunidade



comunidade

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
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
Ter, 06 – Sala de Artes, 14h; CBN, 20h  
Qua, 07 – Feriado
Qui, 08 – Dia do Seminário; Costura, 
14h; Coral, 20h
Sex, 09 – Louvor, 19h30
Sáb, 10 –  UMP Evangeliz., 15h; UPA, 
16h30

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS 
Missão Portas Abertas – No dia 9 de 
julho, o povo iraquiano comemorou 
o 5º ano de libertação de Mossul 
do domínio do Estado Islâmico. 
A cidade fica na região onde foi 
Nínive, local para onde o profeta 
Jonas foi enviado. Mossul ficou sob 
o domínio dos extremistas islâmicos 
por três anos, até ser libertada, em 
2017. Shefa (pseudônimo) é uma 
parceira local que trabalha para 
levar esperança para o território 
castigado pelo extremismo 
islâmico. “Quando visitei as vilas 
cristãs pouco depois da libertação, 
fiquei chocada com o cheiro de 
morte e o cenário de destruição”, 
relembra. Iraque, Síria, Irã e Turquia 
são alguns países do Oriente Médio 
onde os primeiros cristãos passaram 
e plantaram igrejas. Muitos 
seguidores de Jesus nesses locais 
são descendentes desses homens e 
mulheres que obedeceram ao “ide” 
de Cristo. As igrejas históricas estão 

lutando para se manterem firmes 
em nações de maioria islâmica. Seus 
líderes e membros precisam de 
apoio para crescer e fazer diferença 
na sociedade. Apoie as igrejas 
históricas para serem conforme a 
vontade de Deus e cada vez mais 
atuantes no Oriente Médio. Saiba 
mais sobre o assunto acessando o 
site da Missão.

aniversariantes
28 

Carlos Alberto Magalhães Filho 
Breno Kayky Oliveira 
Daniela e Vinicius Rocha, 
12 anos de casamento 

29 
Eli Hoffmann Madureira 
Maria José Dias 

30 
Ivana Ferrer de Souza
Janine e Adriano Eler, 
13 anos de casamento

31 
Doraci Steffen Russo 
Nilson Roberto Leal  

SETEMBRO
01 

Geraldo Gonçalves 
Cecília Dias Venitelli

02
Enilene e Anivalte Freiria, 
16 anos de casamento  

03 
Vagner Dias Venitelli 
Mayla Cristina Bueno Batista
Giovanna Kleine Avino
Vinícius Kleine Avino



MINISTÉRIO DE CASAIS 
Poucas vagas estão disponíveis: 
GRUPO 1 (23-25/09) 2 vagas; e 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.

FESTA DAS NAÇÕES 2022 
Classe da MOCIDADE: CANADÁ – 
Hoje certamente é lembrado devido 
a ser um dos países mais prósperos 
da terra. Essa realidade fica clara 
quando observamos os seus dados 
econômicos e sociais. Ele apresenta 
um dos IDH mais altos em todo 
mundo, PIB de US$ 1,76 trilhões, 
renda média anual em torno de US$ 
34.421. São 2 línguas oficiais, o Inglês 
e o francês. Parte dessa riqueza se 
explica pelo seu tamanho (cerca de 
9,98 milhões de km²), o 2º maior país 
do mundo. Ainda assim, a população 
é muito pequena: cerca de 38 
milhões de habitantes (o Brasil tem 

212 milhões), densidade média de 4,2 
hab./km². Isso se deve a maior parte 
do território próximo aos polos, 
tendo muitas partes congeladas 
ou de temperaturas baixíssimas. 
O mesmo espírito gélido alcança o 
coração do povo. Hoje quase um 
quarto da população se considera 
não religiosa ou ateia, com as taxas 
de adesão a religião em franco 
processo de declínio, mesmo sendo 
um país de raiz cristã protestante, 
herdado da sua colonização feita 
em parte pelos britânicos e em parte 
pelos franceses. Na atualidade, o 
país é um dos mais secularizados 
do mundo, inclusive o Natal não 
é mais comemorado oficialmente 
nas escolas, sendo substituído 
pelos “festivais de inverno”. Nesse 
sentido, o Canadá deve ser visto 
como um importante foco de 
evangelização. Oremos a Deus para 
que o evangelho volte a se espalhar 
novamente pelo país.



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.
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Cantata 
"Vento Livre" 
152 anos IPCamp

Prelúdio
Palavra de Acolhimento 

(*) Oração
João 1.1-14

Cantata Vento Livre
- Desde o Princípio
- Vida e Luz
- O Verbo Virou Gente

- Poder Pra Ser
João 2.1-3,11
- O Convidado
João 3.3-8,16
- Vento Livre
Dízimos e Ofertas
Hino 56 Ações de 
Graças e Súplica
(*) Oração
Gratidão Pelas Famílias
João 4.7-10, 13-14
- Tantos Amantes
- Água da Vida
João 9.1-3, 6-7, 10-11

- Agora Vejo
João 19.1,6; 20.11,15-18
- Noite
- Dia
(*) Leitura Bíblica
Mensagem
João 20.30-31
- Tantas Outras Coisas
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Que a Luz de Cristo 
Brilhe

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 – Encerramos as celebrações dos 152 anos da IPCamp. O que você pode 
oferecer a Deus em gratidão?

2. DEPARTAMENTOS – Sala de Costura – Coordenadora: Keila Mendes Teixeira;
3. OFICIAIS – Presb. Waldemar de Lucca Jr., Diác. Felipe José Elias e respectivas 

famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. O. F. (APMT), Oriente Médio; Rev. 

Alex e Sarah (JMN), Cachoeirinha/Distrito de Wagner - BA;    
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Programação de agosto de aniversário da igreja;
6. AUTORIDADES – Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Sra. 

Eliane Jocelaine Pereira;  
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


