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Estamos vivendo o começo de uma crise maior do que podemos imaginar. Não me 
lembro de algo tão preocupante nos últimos anos, a ponto de provocar o isolamento 
nas casas, o esvaziamento das escolas, a suspensão de cultos etc. É tempo mais do que 
oportuno de nos voltarmos para a Palavra de Deus e resgatarmos princípios essenciais à 
nossa fé. É tempo de prudência e muito cuidado, mas também, tempo de exercitarmos 
nossa confiança em Deus.

Deus vê o nosso sofrer: é certo que Deus nos conhece e sabe exatamente as lutas 
que enfrentamos, pois Ele sonda o nosso coração. Toda nossa dor, todas as nossas 
dúvidas, medos e angústias, são conhecidas por Deus.  Os Seus olhos estão sobre nós e 
nada passa desapercebido ao Senhor.  

Deus ouve o nosso clamor: Devemos clamar a Deus, na certeza de que nossas 
orações são ouvidas e recebidas por Ele, mesmo que seja uma prece aparentemente 
simples e humilde. Devemos falar com Ele com toda transparência, pois estamos nos 
dirigindo ao nosso Pai de amor.  Por mais difícil que seja a situação enfrentada, por mais 
complicado que seja, devemos clamar por Aquele que nos ama e pode todas as coisas!

Deus age em nosso favor: Ele não apenas nos vê e nos ouve. Ele é o Deus que age 
em nosso favor. Nas horas mais difíceis, quando não sabemos o que e como fazer, Deus 
age em favor dos Seus! As soluções mais imprevisíveis, os constantes milagres, portas 
que são abertas, os contínuos livramentos, são providências do Senhor, provando mais 
uma vez o amor aos Seus filhos. Ele é o Deus que intervém e nos conduz conforme o 
Seu Santo querer! 

O Deus a quem pertencemos, que nos chama de “Seu povo”, cuida da nossa vida nos 
mínimos detalhes. É maravilhoso saber que Ele nos vê, nos ouve e age em nosso favor. 
Neste tempo de crise, seja prudente e responsável e exercite ainda mais a confiança em 
Deus. Que Ele abençoe a todos nós! 

Pr. Flávio Viola Machado

O Deus a quem pertencemos
“Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e 
ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por 

isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a 
uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel...” Ex. 37-8



equipe pastoral programação
Reuniões de oração: terça a sábado, 7h30 
(NORMAL).

OUTRAS PROGRAMAÇÕES 
PRESENCIAIS ESTÃO SUSPENSAS 
TEMPORARIAMENTE, DEVIDO À 

EPIDEMIA DO COVID 19.
VEJAPELA INTERNET:

Cultos dominicais: 9 e 19horas.

Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto  
99593-9980, 3396-8739

Rev. Flávio Viola Machado (auxiliar)  
99109-6613, 3342-7376

Rev. Carlos Aranha Neto (jubilado)  
99455-3535, 3365-4359

Seminaristas: Allan Pelegrinello, Luis 
Carlos de Lima e Felipe Matheus de Lima.

Missionários: Ivanda Borges, Rev. Wilson 
Rodrigues e Rodrigo Quaresma.

Parcerias: JMN/IPB Campo de Roda Velha 
(BA), Os Gideões Internacionais no Brasil 
e Missão Asas de Socorro.

Informe-se com os líderes sobre os locais 
de reunião.
Quarta-feira  - 20horas

CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha Neto 
- 3365-4359
NOVA EUROPA – Rose e Eduardo Oliveira 
– 3342-0622 / 98131-6565    
SÃO QUIRINO  -  Beth e Walmir Vida – 
3199-9729 /99774-8598  

Quinta-feira – 20horas
SWIFT -  Rev. Flávio Machado - 99109-6613

Sexta-feira - 20horas
SWISS PARK – Uly e Marcelo Tognollo – 
99764-7434 / 99617-5803

Sexta-feira - 20h30
BARÃO-PAULÍNIA – Elisa e Hamilton 
Ribeiro – 3289-9508 / (11) 99874-0299

grupos de comunhão

GRUPO FAMILIAR 
Você participa de algum dos grupos já 
formados? Se não participa, envolva-
se neste trabalho semanal para sua 
edificação e comunhão. Se não há 
em sua região, converse com as 
pessoas que moram próximos a você 
para organizarem um novo ponto de 
encontro e procure o pastor para que 
logo venha a funcionar. Não há limite 
de participantes. Basta o interesse de 
querer conhecer mais da Palavra de 
Deus.

TESTE BÍBLICO 104 
1) Quantos dos filhos de Acabe foram 
decapitados por ordem de Jeú? 2) 
Quem permaneceu escondido de 
Atalia durante 6 anos? 3) Que rei 
de Israel se livrou do rei da Síria 
por meio da oração? 4) Onde Paulo 
expôs amplamente a doutrina da 
ressurreição dos mortos? 5) Por que 
Paulo decidiu permanecer em Éfeso 
até o Pentecoste? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 
1) O grande serviço prestado por 4 
leprosos famintos foi o anúncio que 
eles levaram à cidade de Samaria da 
fuga do exército sírio que a sitiava e 
a abundância de viveres deixado no 
arraial pelo inimigo - 2 Reis 7.3-15; 
2) Ben-Hadade foi assassinado pelo 
seu servo Hazael, que reinou em 
seu lugar - 2 Reis 8.7-15; 3) Jezabel 
foi lançada por eunucos de uma das 
janelas do palácio, por ordem de Jeú 
e seu sangue salpicou a parede e os 
cavalos - 2 Reis 9.30-33; 4) A maior 
de todas as virtudes cristãs é o amor 
- 1 Coríntios 13 (leia todo capítulo); 5) 
Paulo afirmou que o dom da profecia 
é mais importante do que o dom de 
línguas - 1 Coríntios 14.1-5.



CONSELHO 
Pela urgência de alguns assuntos 
relacionados às providências de cuidado 
com a igreja, com nossos irmãos dos 
grupos de risco e bom testemunho 
que queremos dar, algumas decisões 
foram tomadas na última reunião em 
17/03. O propósito foi pensar no bem 
e segurança de todos. Faz parte do 
pastoreio o cuidado com o rebanho, 
para ser preservado e consolado. 
Seguem as decisões: 1. Suspender os 
cultos e escola dominical nos próximos 
domingos; 2. Dos eventos semanais: 
Sala de Artes, Sala de Costura e reuniões 
de oração das 7h30 estão suspensas; 
3. Calendário da Igreja: as atividades 
departamentais (UCP, UPA, UMP, SAF, 
Casais, Junta Diaconal – Visita e Plenária, 
Comitê EBD) também estão suspensas; 
almoços da Igreja de 22/março e 10/abril 
estão cancelados; reunião da CE-SC/
IPB transferida para maio; Ministério 
Watoto teve a turnê encerrada no 
Brasil; a programação especial da 
Páscoa não se realizará: Culto das 7 
Palavras da Cruz, Cantata pelo Coro Rev. 
Zacarias de Miranda e EBD especial; 4. 
Para a Escola Dominical queremos ter 
cada classe funcionando no 
horário habitual dos domingos 
às 10h30 e estamos buscando as 
ferramentas para que isso possa 
acontecer; 5. Aproveite esse 
tempo para resgatar o CULTO 
DOMÉSTICO. Acesse nossas 
informações por meio do site 
(www.ipcamp.org.br), aplicativo 
da Ipcamp e Facebook. Assista 
outros pastores presbiterianos, 
ouça a Rádio IPB (ipb.org.br/
radio), enfim, essa temporária 
separação física não justifica o 
esfriamento da fé. Nas horas 
dos cultos dominicais, participe 
assistindo pelo Facebook – 9 e 
19h. Ainda que estejamos cada 
um em lugares diferentes, vamos 

nos lembrar que nossos irmãos estão 
conosco nas celebrações. Isso fortalece 
nossa união.

DÍZIMOS E OFERTAS 
Nossa arrecadação caiu drasticamente 
nestes dias e as responsabilidades 
financeiras da Igreja precisam ser 
mantidas. Por favor, mantenha sua 
fidelidade nas contribuições com os 
dízimos, ofertas e no compromisso 
com a reforma do templo. Use de 
transferências bancárias ou se preferir 
trazer pessoalmente, a administração 
da Igreja está funcionando. Nossas 
contas são: - Banco do Brasil, Ag. 6852-
7, c/c 111850-1; - Banco Itaú, Ag. 9113, c/c 
00800-8; - Banco Santander, Ag. 3083, 
c/c 13000192-8.

RELATÓRIOS ANUAIS 
Ao final de cada elaboramos um relatório 
geral da Igreja. Mas precisamos da 
ajuda dos líderes de departamentos e 
ministérios. Ainda estamos aguardando 
os seguintes: Vila de Histórias (Rhelber 
Bueno), UCP (Diác. Cristiano e Gislaine), 
Área Social/Junta Diaconal (Diác. 
Cristiano Corat).



expediente Para depositar seus dízimos  e ofertas diretamen-
te em conta da Ipcamp escolha um banco de sua 
prefêrencia. Depois, encaminhe o comprovante de 
depósito à tesouraria, pelo seu envelope de dízimo 
ou através do e-mail: tesouraria@ipcamp.org.br, para 
a contabilidade dos depósitos.

Igreja Presbiteriana de Campinas Rua Gal. Osório, 
619, Centro - Campinas, fone (19) 3231-4844
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
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aniversariantes
22 Susana S. Hoffmann               99113-5077

Eduardo Viana Tonicioli            98817-6366
Alexander Visockas Rui      (19) 3456-4547

23 Marli Dutra Assis       (11) 95706-1215
24 Samuel Antônio de Oliveira        99743-8469

Brenda Lays Oliveira             98701-8474
Solange e Eladio Campos, 
36 anos de casamento                99176-7113

25 Alyne Venitelli               98113-1597
Miriam Nunes de Barros               3268-7607

27 Marlenne Justi lamarino                 3236-1041
Samuel Villon Kohn                3241-2459
Nilza Maciel Fernandes                3276-4079
Kátia e Luiz de Mello Filho, 
10 anos de casamento      (11) 97471-3948
28 Edison Stein                  3241-5032
Manuela Postal Oliveira            99176-8498
Lilian Jorge Ferreira            98362-7840
Enilene de França Cordeiro           99740-0499
Eliane e Márcio Iamarino, 
28 anos de casamento              98161-5431
Carlos Eduardo F. de Mello      (11) 97471-3948

“...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 – Que Deus use a nossa igreja para ensinar outros a confiarem Nele!
2.DEPARTAMENTOS - Escola Dominical- Coordenação Geral:  Presbs. Eládio Frutuoso 

de Campos e Waldemar de Lucca Jr;
3. OFICIAIS – Presb. Edison de Souza;  Diác. Vinícius Dias Venitelli e respectivas 

famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. G. W. C. (APMT, Oriente Médio) e Rev. 

Manoel e Eliza (JMN, Carutapera-MA);    
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Povos não alcançados;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 

Cidadania – Sra. Eliane Jocelaine Pereira
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Júlio Sebastião Olivetti, Else Camargo 

Freitas, Presb. João de Sá Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso,  Adolpho 
Machado Filho, Júnia de Souza Mafra, Glay e Álvaro Monzillo, Luciana Barbosa, 
Ivanir de Souza, Antônio Moreira, Vanessa, Lelces André de Morais e Rose de 
Morais, Mirian de Oliveira, Mariana Silveira, Rinaldo Silveira, Arcy Martins.

agenda de oração

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2020 - Feriado de Corpus Christi
Este ano teremos nosso acampamento da família no feriado de Corpus Christi, 11-14/
Junho 2020. Será na Estância Monte Horebe. "Eis que estou à porta ..." Quem vai 
atender? Faça sua inscrição IMEDIATAMENTE, as vagas este ano estão limitadas, 
os preços mais em conta. Procure alguém da comissão, Rachel, Glauco, Renato, 
Joelma, Eli, Susana, Marçal, Yrani.


