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Estes dias têm servido para se aprender outras maneiras de valorizar a vida 
e tantas coisas que temos. Participar da Igreja, dos cultos, dos encontros, pode 
ser um desses novos aprendizados, para que em outras ocasiões as desculpas 
vazias não voltem a ocorrer para deixar o envolvimento com as coisas de Deus.

 Nas horas de aperto é que realmente colocamos em exercício a fé, para 
não só ficar discutindo a fé. O tempo atual colabora para isso. As orientações 
quanto à segurança pessoal, cuidado com as pessoas próximas, atenção aos 
idosos, higiene básica, são extremamente importantes. Mas o que nos diferencia 
dos demais é o quanto consideramos nossa segurança em Deus.

 A recomendação bíblica vai muito mais longe que a ciência e governantes. 
Chega ao Trono de onde Deus pode estender a mão e manifestar sua infinita 
graça. Muitos não sabem o que é um estribo, especialmente os jovens e 
adolescentes urbanos. É aquele apoio que se usa para montar no cavalo. Se 
estiver mal amarrado, não só não sustenta como faz levar um grande tombo. A 
figura era comum nos tempos bíblicos e exemplificava sustentação e apoio. E 
Salomão aproveita a ideia para provocar: o que é o seu apoio e sustentação?

 Aqueles que se sustentam e obedecem a Deus terão saúde para o corpo 
e refrigério para os ossos. É físico. A passagem bíblica não foi escrita para os 
vivos de 2020, na crise de saúde mundial que enfrentariam quando o ano fosse 
começar. Foi escrita para uso em todos os dias da vida, independente da ocasião 
do mundo ou da própria casa. Confiar no Senhor é a mais eficiente vacina para 
trazer tranquilidade e paz ao coração. 

Rev. Carlos Eduardo

Reorganizando a vida
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 

entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas 
veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do 
mal; será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. (Pv 3.5-8)



equipe pastoral
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.

CONSELHO 

Reforçando as decisões tomadas pelo 
bem e segurança de todos, cuidando 
do povo de Deus: 
1. Cultos e escola dominical presenciais 
estão suspensos até autorização para 
reuniões públicas;
2. Eventos semanais: Sala de Artes, 
Sala de Costura e reunião de oração 
das 7h30, suspensas;
3. Calendário da Igreja: as atividades 
departamentais e almoços da Igreja 
(22/03 e 10/04) cancelados;
4. Programação da Páscoa não se 
realizará (Culto das 7 Palavras da Cruz, 
Cantata pelo Coro Rev. Zacarias de 
Miranda e EBD especial);
5. A Escola Dominical funcionará no 
horário habitual dos domingos às 
10h30 mas através da internet. Cada 
classe com seu professor em sala 
virtual;
6. Faça o CULTO DOMÉSTICO com sua 
família;
7. 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). 
Que seja fortalecida nossa união.

NASCIMENTOS 

Mesmo em tempos de preocupação, 
Deus alegra seus filhos com a bênção 
da vida. No dia 17 nasceu a SARA, 
filhinha da Samira e Diác. Alexandre 
Pratti. E no dia 20 chegou o PEDRO, 
o 2º filho da Daniela e do Ricardo 
Andrade. O Pedro é neto dos irmãos 
Eva e Presb. Paulo Andrade. Herança 
do Senhor são os filhos. Louvado seja 
o nome do Senhor!

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Para esta semana (30/03 a 04/04) a 
administração da Igreja terá o seguinte 
horário diferenciado: secretaria 
presencial de segunda a sexta-feira 
das 8h às 12h, no período da tarde em 
home office; administrativo/financeiro 
em home office; serviços de limpeza 
apenas no período da manhã; portaria 
(estacionamento) das 7h30 às 13h00.

comunidade



ESCOLA DOMINICAL 

Sua classe está funcionando em 
tempo real. Entre em contato com o 
professor que irá passar a maneira de 
acessar a sala, através de seu aparelho 
celular ou computador. Continuamos 
com as classes de Doutrinas Básicas, 
Boa Pergunta, Missões e Discipulado, 
Ética Cristã, Nova Vida, Mocidade, 
Adolescentes, Intermediário e Infantil. 
Se você não faz parte ainda, escolha 
uma na qual queira participar. Para 
contato com os professores, ligue 
durante a semana para a secretaria da 
Igreja que informará.

TESTE BÍBLICO 105

 1) Quem foi o Rei que desistiu de 
invadir Israel por mil talentos de 
prata? 2) Como se chamava o profeta 
que fez dura predição da parte do 
Senhor contra Baaza, Rei de Israel? 3) 
Como Elias foi alimentado durante o 
seu refúgio em Querite, fronteira do 
Jordão? 4) Onde Paulo desesperou 
até da própria vida? 5) Quem são as 
cartas conhecidas e lidas de todos os 
homens? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 
DO TESTE ANTERIOR – 1) Dos filhos de 
Acabe, setenta foram decapitados por 
ordem de Jeú - 2 Reis 10:5-7; 2) Joás, 
filho de Acazias, permaneceu seis anos 
escondido de Atalia - 2 Reis 11:1-3; 3) 
Jeoacaz foi o rei de Israel que se livrou 
do rei da Síria por meio da oração. - 2 
Reis 13:4-5; 4) Paulo expôs amplamente 
a doutrina da ressurreição dos mortos 
no capítulo 15 de sua primeira carta 
aos Coríntios (leia todo o capítulo); 5) 
Paulo decidiu permanecer em Éfeso 
até o Pentecoste porque “uma porta 
grande e oportuna para o trabalho” se 
lhe abrira - 1 Coríntios 16:8-9.

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 também no 
compromisso com a reforma do templo. 
Use de transferências bancárias ou 
se preferir trazer pessoalmente, 
a administração da Igreja está 
funcionando. Aos que assumiram 
o compromisso da participação na 
reforma: precisamos da pontualidade 
e efetivação do plano agendado. 
Desde janeiro estamos executando 
pagamentos à empresa que fará o 
trabalho e alguns vínculos dos carnês 
estão atrasados ou não foram iniciados 
ainda. Informe à tesouraria o que se 
refere ao seu dízimo e separadamente 
o que é para a reforma. 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 

Ainda precisamos da ajuda dos líderes 
de departamentos e ministérios pois 
aguardamos os seguintes relatórios: 
Vila de Histórias (Rhelber Bueno), UCP 
(Diác. Cristiano e Gislaine).

FALECIMENTO 

No último dia 19, faleceu o Sr. Arcy 
Martins, irmão do Avahyr Costa, após 
longo tempo de enfermidade. Seu 
nome constava em nossa relação 
de enfermos do boletim. Oramos 
pelo consolo do Espírito Santo aos 
familiares. “Eu sou a ressurreição e a 
vida”, disse Jesus.



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.
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“...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 – Nossa esperança vai além da ciência e da medicina. Está em Deus que 
conhece todas as coisas! 

2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Casais – Conselheiro Presb. Moisés Danziger – 
Equipe: Bruna Danziger; Solange e Presb. Eladio Campos; Ana Paula e Gláucio; 
Silvana e Presb. Ivenio de Souza;

3. OFICIAIS – Presb. Eli Hoffmann Madureira;  Diác. Alcides Fernandes Neto e 
respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. J. N. O. (APMT, Oriente Médio) e Rev. Paulo 
Heider Leite (JMN, Coelho Neto-MA);    

5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Povos não alcançados;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 

Turismo – Sr.  André Luiz de Camargo von Zuben;
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.

agenda de oração


