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TIRANDO O PESO!
“Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos 

homens; entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los” Mateus 23.4
O capítulo 23 de Mateus contém uma série de duras exortações de Jesus, 

direcionadas aos escribas e fariseus, famosos por acrescentarem tradições humanas 
às leis, além de muitas vezes, não viverem conforme o alto padrão cobrado dos 
outros. Eram orgulhosos, prepotentes, legalistas e hipócritas. Obviamente nem 
todos eram assim, mas em sua maioria, foram duramente criticados por Jesus, por 
viverem desta forma. Este texto me fez pensar em como todos nós, temos a infeliz 
capacidade de copiarmos maus exemplos, ao invés de eliminá-los do nosso dia a 
dia. 

Ao invés de “atarmos fardos pesados e difíceis de carregar” nos outros, devemos 
desatá-los e aliviar o peso da jornada. Nossa vida é tão breve, tão passageira e 
muitas vezes, dificilmente pesada por si só. Não deveríamos nós, aliviarmos as 
cargas uns dos outros, ao invés de sobrecarregarmos a vida das pessoas com peso 
extra, inútil e desnecessário? Precisamos de mais empatia, de mais compreensão, 
de mais ombro amigo, de mais oração uns pelos outros. Precisamos ser aqueles 
que tornam a caminhada do irmão mais leve e mais alegre. 

Quando percebermos alguém com seu “fardo pesado e difícil de carregar”, 
ofereçamos ajuda, apontemos soluções, mostremos caminhos e desta forma, 
contribuamos para que este peso, vá aos poucos sendo abandonado. Sejamos 
suporte, sorriso, abraço, presente e alívio! Cobre menos, julgue menos ainda, 
não rotule as pessoas, e lembre-se sempre você também comete muitos erros e 
também precisa de perdão e compreensão.

Que sejamos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus – não apenas 
como meros frequentadores de uma igreja - e que possamos caminhar juntos em 
nossa peregrinação, lado a lado, aliviando cargas e tirando o peso uns dos outros, 
experimentando a graça de vivermos a bênção da comunhão, como registrado em 
Atos: “Da multidão dos que creram era um o coração e a alma”.  

Rev. Flávio Viola Machado  



equipe pastoral
Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto
99593-9980, 3396-8739
Rev. Flávio Viola Machado (auxiliar) 
99109-6613
Rev. Rodrigo de Almeida Leitão 
(auxiliar)
99366-4002
Rev. Carlos Aranha Neto (jubilado) 
99455-3535, 3365-4359
Seminaristas: 
Rúben Machado, Rafael Pasquantonio.
Missionários: 
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

escala de privilégios

"...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 – Deus nos capacita a sermos sal e 
luz, fazendo sempre a diferença; 

2. DEPARTAMENTOS – Escola Dominical - 
Coordenação Geral: Presbs. Eládio Frutuoso 
de Campos e Waldemar de Lucca Jr; 
Superintendente: Marcos Ricardo Fidelis;

3. OFICIAIS – Presb. Ivenio de Souza; Diác. 
Cássio Henrique Vasconcelos e respectivas 
famílias; 

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. 
Gilberto Campos Coelho (APMT), Mangalia 
- Romênia; Rev. José Esmelindo (JMN), 
Aporé - GO;    

5. TRABALHOS ESPECIAIS – Início dos 
trabalhos da Igreja Metropolitana, dia 
05/02; 

6. AUTORIDADES – Secretaria da Casa Civil do 
Estado de São Paulo, Sr. Arthur Lima;

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, Karina 
Costa Rodrigues Alves, Diogo Carnicelli, 
Aidée Stecca, Karla Lopes, Maria Davina 
Bartolome, Martha Hoffmann, Jose Artur 
dos Santos Leal, Antônio Carlos Decari, 
Antônio Roberto de Oliveira e Alexandre 
da Silva, Alberto Santini Jr, Melissa Ribeiro, 
Wagner Akio Kitagata, Dirce Vieira, Antenor 
dos Santos.

agenda de oração

Hoje Próximo Domingo
Liturgia Presb Hederly Rodrigues Presb. Marcos Cruz

Som Felipe, Hederly Felipe, Vinicius
Diaconia Átrio Valter, Edir, Luiz Paulo, Lúcia Valter, Edir, Luiz Paulo, Lúcia

Diaconia Pátio André Iamarino, Julyo André Iamarino, Júlyio

Recepção Vivian, Silvia Elias (m) Monica e 
Rafaela (n)

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

Rec.Virtual Leda, Ruth (m/n) YT/FB Leda, Kátia, Ruth (m/n) YT/FB

Projeção Kaléo (m), Thatiane (n) Victor (m), Thatiane (n)

Pianistas Aléx Reis Clara Klein
Ceia Presb. Aurelino, Eli, Hederly, 

Ivenio, Marçal, Edu Tonicioli



 TESTE BÍBLICO 253
1) Com quem o Senhor tinha contenda e por 
que o castigaria? 2) Quem guardou o gado 
por uma mulher? 3) Quem se fez culpado 
no tocante a Baal e morreu? 4) De onde 
procedia a ruína de Israel e em quem estava 
seu socorro? 5) Quem florescerá como o 
lírio e por quê? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 
DO TESTE ANTERIOR - 1) Israel se esqueceu 
do seu Criador e edificou palácios - Oséias 
8.14; 2) O rei de Israel é que seria como lasca 
de madeira na superfície da água - Oséias 
10.7; 3) Quando Israel era menino Deus o 
amou, e do Egito chamou seu Filho - Oséias 
11.1; 4) Na sua contenda com Judá, Deus o 
tratará segundo o seu proceder; segundo 
as suas obras o recompensará - Oséias 12.2; 
5) A ruína de Israel vinha dele mesmo e o 
seu socorro só seria encontrado no Senhor 
- Oséias 13.9.

CONSELHO MISSIONÁRIO NESTE MÊS 
A intercessão é pelo casal missionário Miss. 
Osias Moreira Ramos e sua esposa Andréa 
Gonçalves Ferreira Ramos, vinculados 
à JMN, que estão na cidade de Mário 
Campos – MG. Em suas orações, peça pelo 
CRESCIMENTO DA CONGREGAÇÃO.

VILA DE HISTÓRIAS
No próximo domingo, 05/02, a Vila de 
Histórias retornará com suas atividades e 
convidamos as nossas crianças, com até 9 
anos, para participarem deste momento 
tão especial, em nosso culto noturno.  

ORANDO POR NOSSOS IRMÃOS 
Acampamento cristão impacta jovem em 
Brunei - A jovem Rebel (pseudônimo) perdeu 
a mãe poucos dias antes de participar do 
acampamento de jovens organizado por 
parceiros locais em Brunei. O pai dela faleceu 
quando ela era apenas uma criança, por isso, 
perder a mãe foi muito doloroso e trouxe o 
peso de ser a responsável pelos irmãos mais 
novos. Rebel cresceu em um lar cristão, mas 
seguia a fé apenas por conveniência, não 
por convicção. Apesar do luto pela mãe, ela 
não desistiu de ir ao acampamento. Rebel 
acreditava que ali encontraria restauração 

e descanso e, de fato, Deus não apenas 
curou seu coração, mas também despertou 
o anseio por ajudar aqueles que viveram 
situações semelhantes à dela durante 
aqueles dias. “Por que o Senhor levou 
meus pais tão de repente? Por que carrego 
as responsabilidades sozinha? Até quando 
vou precisar me dividir entre os estudos e 
o cuidado com meus irmãos mais novos?” 
Essas eram algumas das perguntas que Rebel 
apresentou a Deus durante as devocionais 
no acampamento.  Parceiros locais ouviram 
a história da jovem, interromperam a 
programação do acampamento e oraram 
por ela. “Os voluntários vieram visitar 
meus irmãos e oraram conosco. Nesse dia, 
eles disseram uma frase que me marcou 
profundamente: ‘O vaso partido será 
restaurado como um kintsukuroi (nome da 
técnica japonesa de restauro de cerâmicas 
quebradas)’.” Conheça mais detalhes 
desta emocionante história no site https://
portasabertas.org.br/.

IGREJA METROPOLITANA
No próximo domingo, 05/02 às 09h, 
acontecerá o primeiro culto público da Igreja 
Metropolitana. Oremos por este momento 
tão importante, que oficializa o início dos 
trabalhos de plantação desta nova Igreja em 
Campinas, a fim de que Deus seja glorificado 
naquele local, e muitas vidas alcançadas para 
honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo!

CAMINHE COM A IPCAMP 
Atividades gerais da Igreja:
Qui, 2 – Costura, 14h; Coral, 20h
Sex, 3 – Louvor, 19h30
Sab, 4 – Conselho; UCP, 9h30; Ensaio 
Louvor, 14h30; UPA, 16h30; UMP, 19h30
Dom, 5 – Dia do Homem Presbiteriano

comunidade



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 84.1-6
Hino 03 A Igreja em 
Adoração
(*) Oração

CONTRIÇÃO 
(*) Isaías 49.14-16
(*) Oração Silenciosa
Hino 111 Comunhão 
Divina
(*) Oração Audível

AÇÃO DE GRAÇAS
(*) Judas 24-25
Dízimos e Ofertas
Hino 79 Glória ao 

Salvador
(*) Oração

EDIFICAÇÃO
(*) Leitura Bíblica
Mensagem

CONSAGRAÇÃO
(*) Oração
(*) Bênção Apostólica
Amém Tríplice

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

29
Nilmara Carvalho Ribeiro Rocha
Ivani e Antônio Patrocínio, 
57 anos de casamento
Elisa e Hamilton Ribeiro, 
35 anos de casamento
Talita e Sem. Rúben Machado, 
12 anos de casamento 

31
Vanda e Helison Jerusalem, 
36 anos de casamento 

Fevereiro
01 

Larissa Visockas Rui
José Carlos Fernandes
Kátia e Fernando Coeli, 
31 anos de casamento 
Lúcia e Wagner Siqueira, 
43 anos de casamento 

02 
Mirian Bezerra de Sousa 
Samuel Baldo de Oliveira

04
Rafaela Figueira de Mello
Rute e Samuel Oliveira, 
39 anos de casamento
Edna e Amauri Antonucci, 
45 anos de casamento

aniversariantes


