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TORNE SUA VIDA UM TEMPO DE PRIMAVERA
Nesta semana, dia 22, começa a primavera. É o ciclo do recomeço da vida. Ainda 

existem pessoas que, ao perguntar do aniversário, usam a expressão antiga “quantas 
primaveras está completando?” É a ideia de recomeço, novo tempo, nova vida com cor 
e brilho, muito diferente do opaco e recluso inverno. O significado do nome vem do 
latim primo vere, ou, “antes do verão”.

Por características, é a estação das flores, que deixam as paisagens mais bonitas, 
e um clima muito mais agradável. A temperatura fica mais amena, as flores dão cor ao 
cenário, espera-se maior incidência de chuvas, dias e noites têm a mesma duração e até 
os animais mais se reproduzem nesta época. Ainda que a temperatura vá subindo aos 
poucos, como que preparando o verão, é um tempo bom.

E a vida é assim também. Há quem diga que a libertação de Israel da escravidão 
no Egito foi na primavera, porque também era o símbolo do recomeço da vida. E na 
semelhança da estação, toda etapa nova da existência traz a expectativa do brilho, 
do que empolga, do coração sereno. É assim que se espera de todo aquele que ama 
a Cristo e quer fazer de cada dia um reinício da caminhada, com forças e disposições 
novas.

Então não viva a primavera pensando que em breve chega o calor excessivo do 
verão. Se fizer isso, o tempo do belo vai parecer passar muito mais rápido. Mesmo 
princípio a ser aplicado à vida: não deixe passar os dias pensando na ocasião da dor, do 
luto, da falta, porque cada dia será desperdiçado na falta de expectativas e esperança.

Na ressurreição de Jesus, dois momentos são transformados na vida de pessoas 
que entenderam que o Senhor estava vivo e com eles: Maria chora na beira do túmulo 
e depois sai correndo para contar aos irmãos que tinha visto Jesus; os discípulos de 
Emaús caminham cabisbaixos e lamentosos porque esperavam muito mais, e depois 
retornam para Jerusalém sem pensar que estariam cansados para refazer aquele longo 
caminho de ida, mas valia a pena começar tudo de novo.

Lembre disso: por causa de Jesus temos primavera para todos os dias. Ele é a 
motivação para começar uma nova jornada, mesmo que o clima ao redor (seja ele físico 
ou de pessoas) seja pesado e nebuloso. Ele é a alegria para a vida e força para o corpo.

Que Deus 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.

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

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 EBD 11 de setembro

CLASSES Participantes

Depto. Infantil 25

Intermediário 4

Adolescentes 17

Mocidade 17

Nova vida 9

Salmos 11

Doutrinas 10

Epístolas Paulinas 26

O Cristão no Mundo 13

Oficiais 4

TOTAL 136

Hoje Próximo Domingo
Liturgia Presb. Hamilton Presb. Eladio
Som Valter (m); Vinicius (n) Valter (m); Hederly (n) 
Diaconia Átrio Cristiano, Glauco, Alison, Vivian Rafael, Mauro, Cássio, Kátia
Diaconia Pátio André Mendes, Danilo, Jerusalem Felipe, Elton
Recepção Leda (m); Rafael, Rosaine (n) Lourdes (m); Vivian (n)
Rec.Virtual Kátia Vasconcelos, Cássio (m/n); 

YT/FB 
Leda, Ruth (m/n); YT/FB 

Projeção Rafael (m); Cleiton (n)      Kaléo (m); Lucas (n)      
Pianistas Ricardo Tibério Cíntia Cruz
Ceia Presbs.: Edu. Tonicioli, Edison 

Souza, Hamilton, Eladio, Jésus, 
Paulo Fernando

grupos de comunhão



CORAL REV ZACARIAS, 113 ANOS 
O Coral da IPCAMP completa mais um 
aniversário. Damos graças por cada 
coralista, através da atual diretoria que 
compõe o grupo: Presidente Samuel 
Oliveira, Vice Presb. Marcos Cruz, 
Secretárias Ruth Oliveira, Teresinha 
Castelnovo e Corintha Maurício, 
Regente Rafael Campos, auxiliar 
Ricardo Tibério, pianista Alexsander 
Reis.

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS 
Missão Portas Abertas – Para o cristão 
brasileiro que pode ir à igreja em 
qualquer dia da semana, com a Bíblia na 
mão e cantar em paz louvores a Deus, 
pode ser difícil compreender que, 
em vários países, cristãos são presos 
pelo que conhecemos como direitos 
religiosos básicos. No entanto, essa 
é a realidade de muitos irmãos na fé. 
Uma página da Bíblia ou a denúncia de 
um vizinho que descobriu sobre a nova 
fé é suficiente para encarcerá-los por 
anos. Na prisão, cristãos são privados 
de alimento, água e são submetidos 
a maus-tratos. O pastor Gideon viveu 
essa realidade na Eritreia. Seu crime? 
Seguir a Jesus. Não havia nenhuma 
outra acusação contra ele. Apenas a 
religião. O governo espera que com 
o sofrimento na prisão, as pessoas 
abandonem a Cristo, mas o que 
vemos é a fé fortalecida e o evangelho 
transformando vidas dentro da prisão 
em muitos países. Você pode ajudar 
cristãos como Gideon. Saiba mais sobre 
o assunto acessando o site da Missão.

MINISTÉRIO DE CASAIS 
Temos vagas disponíveis apenas para 
o Retiro dos dias 04-06/11. Inscreva-se 
com um dos integrantes do Min. Casais. 
Serão dias de comunhão e crescimento 
na Palavra. Participe.

40ª REUNIÃO DO SUPREMO 
CONCÍLIO DA IPB 

Algumas das decisões tomadas: 26. Em 
um processo disciplinar, o procedimento 
sumaríssimo de um processo disciplinar 
também requer provocação de alguém, 
ou seja, uma queixa ou denúncia perante 
o Conselho; 27. Sobre a suspensão de 
culto em tempo de pandemia, cabe aos 
Conselhos a análise e decisão se a igreja 
tem condições de se reunir ou não, e a 
urgência e necessidade de suas questões, 
em caso de suspensão de cultos em 
tempos de pandemia; 28. Não atende 
a proposta de eleição e ordenação de 
Diaconisas; 29. Aprovou a viabilização de 
compra dos Direitos Autorais das Obras 
de João Calvino.

CAMPANHA PARA O SOM 
Depois da reforma estrutural do templo 
para adequação de som, transmissões e 
iluminação, agora estamos empenhados 
na 2ª parte da campanha para compra 
dos equipamentos necessários. O alvo 
é de R$ 100.000,00, e já alcançamos 65% 
em comprometimentos. Ajude também, 
pois acima de tudo, o propósito é deixar 
melhores as condições para o culto ao 
nosso Deus! Que Ele seja glorificado!

CONSELHO MISSIONÁRIO 

NESTE MÊS 
A intercessão é pela família missionária: 
Cristiano Cerqueira de Souza e esposa 
Roberta. Estão no Campo de Bonito, 
BA. Nos seus momentos de oração, in-
terceda:
PELA NECESSI-
DADE DE MAIS 
OBREIROS e 
REAVIVAMENTO 
DOS IRMÃOS DA 
CONGREGAÇÃO; 
PARA UM MAIOR 
ENGAJAMENTO 
NO TRABALHO. 

comunidade



DIA DA ESCOLA DOMINICAL 
O Pentateuco mostra a importância 
do ensino das Escrituras para todas 
as pessoas, desde as crianças até os 
idosos. Essa é a semente da Escola 
Dominical. Como se sabe, a EBD que 
temos nasceu da preocupação de 
Robert Raikes com as crianças de 
sua cidade. Estavam pelas ruas de 
Gloucester (ING), mais conhecidas pela 
delinquência infantil, problema social 
que parecia sem solução. Este jornalista 
episcopal vai pelas ruas e os reúne aos 
domingos para aprender a Palavra de 
Deus, e também matérias seculares 
(matemática, história e inglês). Não 
só projeto cresceu como também as 
críticas contrárias. Mas Raikes via nisso 
a oportunidade de adorar a Deus pelo 
trabalho amoroso incondicional. O 
começo foi em 1780 e após três anos de 
oração, observações e experimentos, 
que Robert Raikes compartilhou dos 
resultados. No Brasil a EBD chega pelos 
missionários escoceses Robert e Sara 
Kalley, em 19/08/1855, em Petrópolis 
(RJ). Apenas cinco crianças assistiram 
àquela aula. Na Igreja Presbiteriana o 
primeiro registro é de 22/04/1862, com 
o Rev Ashebell Green Simonton. Temos 
convicção de que a Escola Dominical é o 
principal instrumento de evangelização 
e instrução, geralmente nascendo antes 
da Igreja. Triste ver que os crentes tem 
desprezado este ministério ausentando-
se das aulas, cujos professores 
são extremamente 
dedicados, voluntários 
e piedosos para ensinar. 
Louvamos a Deus pela 
equipe de direção da 
EDB, coordenação, 
professores. Que Deus 
os recompense e que 
uma dessas formas seja 
pela participação dos 
alu nos nas aulas.

aniversariantes
18 Eduardo Fávaro de Oliveira 

Mayra Clemente Robles
Karin Kleine Avino

19 Guilherme Ferrer de Souza
Manoel e Marizete Oliveira, 35 a. casamento 

20 Cecília e Ricardo Rocha, 36 a. casamento   
21  Gabriel de Oliveira Pinto 

Elessandro Silva dos Reis
Vivian e César Lopes, 3 a. casamento

22 Christiana Kelly Krebsky
Leila e Orestes Reis, 
44 anos de casamento 

23 René de Paula Posso
24  Artur da Silveira 

Vitor Fernandes de Gennaro 
Ricardo Almeida da Rocha
Sem. Rúben Felipe Machado



"...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 – Na celebração dos sacramentos lembramos que cada um deles é um sinal 
visível de uma graça invisível. Hoje participamos dos dois;

2. DEPARTAMENTOS – UMP, União da Mocidade Presbiteriana – Conselheiro Presb. 
Robinson de Gennaro – Pres. João Jerusalem, Vice Pres. Jorge Carone, 1ª Sec. Larissa 
Volpini, 2º Sec. Jessika Bernardes, Tes. Kaléo Tomaz;     

3. OFICIAIS – Presb. Renato de Arruda, Diác. Cristiano Corat e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Luiz Otávio N. Gomes (APMT), Cidade do 

Panamá - Panamá; Rev. Dayvid e Ana Cláudia (JMN), Ipiaú - BA;    
5. TRABALHOS ESPECIAIS – Retiro de Casais – Ministério de Casais;
6. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Sr. Gustavo Di Tella 

Ferreira;  
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, Maria 
Davina Bartolome, Martha Hoffmann.

agenda de oração

TESTE BÍBLICO 234 
1) A que se assemelhava o som produzido 
pelas asas de seres viventes, quando 
voavam? 2) Que ordem Ezequiel recebeu 
daquele que estava assentado no trono? 
3) A mensagem de Deus é só para 
aqueles que a ouvem e obedecem? 4) 
Que diz Ezequiel sobre o livro que ele 
comeu? 5) Qual era a missão de Ezequiel 
como atalaia do Senhor? RESPOSTAS 
ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR - 1) 
Ezequiel profetizou durante o período do 
exílio - Ez 1.1; 2) Ezequiel pertencia a classe 
sacerdotal, porque era filho de Buzi, o 
sacerdote - Ez 1.3; 3) Os quatro seres 
viventes da primeira visão de Ezequiel 
tinham semelhança de homem; cada 
um tinha quatro rostos, como também 
quatro asas - Ez 1.4-14; 4) Um rosto era 
como de homem; outro como de leão; 
outro como de boi e outro como de águia 
- Ez 1.10; 5) Ao lado de cada um dos seres 
sobreviventes havia uma rocha brilhante, 
cheia de olhos ao redor, que andava 
quando o ser vivente andava - Ez 1.15-21.

NOVOS TESTAMENTOS 
Hoje, 3º domingo do mês, há uma 
oferta direcionada para o Ministério 
dos Gideões para distribuição de Novos 
Testamentos. Um exemplar custa R$ 
4,50. Você pode ajudar? Pelo envelope 
amarelo ou pelo PIX informando o 
destino dessa oferta. Se a Palavra de 
Deus chegar mais aos lares e às crianças, 
muito mais de justiça social haverá de 
acontecer pelos efeitos causados pelo 
Evangelho.

CAMINHE COM A IPCAMP
Atividades gerais da Igreja:
Dom, 18 – Dia da EBD
Ter, 20 – Sala de Artes, 14h; CBN, 20h  
Qui, 22 – Costura, 14h; Coral, 20h
Sex-Dom, 23-25 – Retiro de Casais Grupo 1
Sáb, 24 – Louvor, 14h; SAF Plenária, 
14h30; UPA, 16h30; UMP, 19h30
Dom, 25 – Aniversário do Coral; almoço 
de comunhão
Ter, 27 – Sala de Artes, 14h; CBN, 20h  
Qui, 29 – Costura, 14h; Coral, 20h



expediente Para depositar ou transferir seus dízimos  e 
ofertas diretamente em conta da Ipcamp, es-
colha 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; 
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 

(*) Salmo 28.6-9
Hino 109 O Bom Pastor
(*) Oração
Hino Coral Pastor Amável É Jesus

CONTRIÇÃO 
(*) Deuteronômio 4.29-31
(*) Oração Silenciosa
(*) Oração Audível
Hino Coral Buscai A Deus

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Gálatas 6.6-10
Dízimos e Ofertas
Hino 317 Chamada
(*) Oração
Batismo Infantil

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

SANTA CEIA
Hino Coral Eu Sou O Pão Da Vida
(*) Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Hino Coral Bênção Aaraônica

Poslúdio 
Pastorais

ADORAÇÃO
Sublime Graça

Palavra de Acolhimento 
(*) Salmo 24.7-10
(*) Oração
Maravilhoso És
Seja Engrandecido

CONTRIÇÃO
(*) Lucas 14.11
(*) Oração Silenciosa
Me arrepender
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) João 15.12-17
Dízimos e Ofertas
Amigo de Deus
(*) Oração
Oração com as Crianças
Momentos de Intercessão

EDIFICAÇÃO
A Ele 
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica 
Maranata

Pastorais

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

culto noite


