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Não acaba aqui. Após a morte, há muito mais preparado por Deus para Seus escolhidos. 
A ressurreição de Jesus Cristo é o coroamento de Seu ministério terreno e a garantia da 
nossa ressurreição. Ela é repleta de significados para a vida da Igreja. Sem a ressurreição 
a obra de Cristo seria nula, a Igreja não existiria, não haveria salvação, estaríamos todos 
perdidos para sempre! “Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos...” (1 Co. 15.20); 
esta é a fé da Igreja; é a nossa certeza. 

A ressurreição de Cristo tem rico significado redentor:
1) Nossa regeneração – Pela regeneração, Deus infunde em nós uma nova disposição 

que nos conduz, sob a influência do Espírito, em direção à vontade de Deus. A ressurreição 
é o fundamento de nossa regeneração: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança” (1 Pe. 1.3).

2) Nossa justificação – A morte de Cristo foi para expiar nossos pecados; e a ressurreição 
assegura de forma eterna e efetiva nossa justificação: “...o qual foi entregue por causa das 
nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação” (Rm.4.25).

3) O perdão de nossos pecados – Sem a ressurreição, não haveria perdão; por isso, Paulo 
diz: “E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados” 
(1 Co. 15.17).

4) O sentido da nossa fé – A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa fé. Se Cristo não 
tivesse ressuscitado, nossa fé, por mais intensa que fosse, estaria fundamentada numa 
mentira...todavia, o Senhor ressuscitou, sendo este fato o cerne de nossa fé: “E, se Cristo 
não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé...E, se Cristo não ressuscitou, é vã a 
vossa fé...” (1 Co. 15.14 e 17).

Cristo ressuscitou! Aleluia! Somos os mais felizes de todos, porque temos a certeza 
de que nossa vida não se limita a este tempo e espaço: “...nem olhos viram, nem ouvidos 
ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles 
que o amam” 2 Co 2.9. Que a alegria e a esperança da ressurreição estejam sempre vivas em 
nosso coração!

(Adaptado do livro “EU CREIO – no Pai, no Filho e no Espírito Santo” 
Rev. Hermisten M. P. da Costa)

Rev. Flávio Viola Machado

Os mais felizes de todos!
“Se a nossa esperança em Cristo se milita apenas a esta 

vida, somos os mais infelizes de todos os homens” 1 Co 15.19



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.

Cultos transmitidos pela internet:
Culto da Manhã: 9horas
Culto da Noite: 19horas
facebook.com/igrejaipcamp/live_videos/
youtu.be/ZC5M28gCoK8
Escola Dominical: 10h30
Transmitido pela Internet:
Adolescentes meet.google.com/csd-rafd-
wpg
Mocidade meet.google.com/wxs-sbva-sut
Nova Vida meet.google.com/fqd-kzuy-ooc
Doutrina Básica meet.google.com/hpd-
ysdx-whq
Boa Pergunta meet.google.com/yjy-ybhr-
rgw
Missões meet.google.com/fpv-xhzr-acy
Ética Cristã meet.google.com/ssa-snub-smg
Relatório acessos EBD 5/abril

CLASSES Participantes
Adolescentes 12

Mocidade 39
Nova Vida 13

Doutrina Básica 49
Boa Pergunta! 21

Missões e Evangelismo 12
Ética Cristã 36

TOTAL 182

programação

CONSELHO
A última reunião (04/04) também 
aconteceu em ambiente virtual 
e as principais decisões foram as 
seguintes: 1. Recebeu relatório 
mensal da Tesouraria, avaliando o 
atual momento da vida financeira da 
Igreja e os valores da campanha para 
reforma acústica do templo. No 1º 
tri/20 temos 84 contribuintes ativos 
(30 contribuíram 03 meses, 14 em 02 
meses, 37 em 01 mês, 03 pagaram valor 
total comprometido) e 45 pessoas 
pegaram carnês, mas não iniciaram 
as contribuições; 2. Atualização 
do Rol de Membros: excluídas 
por falecimento Guiomar de 
Souza Pedro e Glay de Lima 
Queiroz Monzillo; 3. Foram 
apuradas as informações sobre 
participação nos cultos e EBD; 4. 
Os Conselheiros apresentaram o 
andamento de seus respectivos 
departamentos; 5. Estão 
mantidas a atenção ao Ponto 
de Pregação Novo Ângulo e 
situação de acompanhamento 
especial; 6. Os pastores e 
presbíteros mantêm o pastoreio 
da igreja pelos meios sociais.



comunidade
TESTE BÍBLICO 107 

1) Dê os nomes dos reis que reinaram 
sobre as 10 tribos de Israel. 2) Quantos 
anos durou o reino das 10 tribos? 3) Onde 
a história dos reis de Israel é narrada 
de maneira mais ampla? 4) Onde todos 
nós teremos de comparecer um dia e 
para quê? 5) Com quem o crente não 
deve unir-se em jugo? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) 
Samaria foi tomada por Salmaneser, rei 
da Assíria, no ano 9º do rei Oséias - 2 Reis 
17.6; 2) Foi o rei da Assíria, Salmaneser 
que fez tornar mista tanto a população 
quanto a religião dos samaritanos - 2 
Reis 17.24-41; 3) 19 reis reinaram sobre 
as 10 tribos; 4) Onde há o Espírito do 
Senhor, aí há liberdade - 2 Coríntios 3.17; 
5) Paulo afirma que, ainda que o nosso 
homem exterior se corrompa, o interior 
se renova de dia em dia - 2 Coríntios 4.16.

DÍZIMOS E OFERTAS 
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 pela manhã. Aos 
que assumiram o compromisso 
da participação na reforma: 
precisamos da pontualidade e 
efetivação do plano agendado. Já 
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 para elaboração do 
relatório final da Igreja. Aguardamos o 
seguinte relatório: UCP (Diác. Cristiano 
e Gislaine).

TRABALHOS ON LINE 
O acesso para as salas da Escola 
Dominical e cultos está mais fácil. 
Pelo site da Igreja ipcamp.org.br ou 
aplicativo do celular, na página inicial, 
você encontra a informação das classes 
e culto e clicando ali é direcionado para 
onde escolheu. Não se ausente nesse 
tempo virtual. Caso queira conhecer e 
ouvir outros pastores presbiterianos 
e igrejas presbiterianas irmãs, acesse 
ipbplay.com.br. Basta colocar na 
pesquisa o nome da Igreja e você verá 
os vídeos já postados ali.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
A administração da Igreja está 
funcionando da seguinte maneira: 
secretaria ou tesouraria de segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h, no período 
da tarde em home office; serviços 
de limpeza apenas no período da 
manhã (2ª, 4ª e 6ª feira); portaria 
(estacionamento) das 7h30 às 13h00.



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 Agência 6852-7

conta 111850-1
Agência 9113

conta 00800-8
Agência 3083

conta 13000192-8

aniversariantes
12 

Leda Queiroz de Paula            99797-4828
Leonardo Ferrarezi Pérsio            98228-7400
Mariane e Davi Oliveira, 
06 anos de casamento            98816-1860
Elzaphan e José Braga, 
51 anos de casamento                3241-1030

13
Roberta Pomarico Castelnovo       98126-6362
Marlene Odete Dias Moisés             3263-0739
Lígia Maria Salviato Mendes          97172-0090

14 
Marlene Zago da Silveira                 3381-3242
Ruth Fernandes Perfeito                3268-7607

15 
Irany Ferreira de Abreu                 3278-4031
Silvia Isabel Fernandes Ando         99741-2665

16
Adriana e Mauro Dias, 
26 anos de casamento               98817-1310

17 
Benjamim Loureiro Hoffmann         3203-6610
Marizete Francisca de Oliveira          3231-0178
Matias Tapia Fernandes                   98715-0857
Gabriel Alves Rodrigues            99769-2873

18 
Lourdes Bastos dos Santos           99264-2594
Kauâ de Oliveira Tomaz                3395-1476
Vânia e Marcos dos Santos, 
11 anos de casamento                      98394-6952

“...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 – Se há projeção de aumento do contágio, há certamente aumento da nossa 

intercessão. 
2.DEPARTAMENTOS - Ministério de Música – Coordenadores: Presbs. Edison de Souza e 

Márcio Iamarino;
3. OFICIAIS – Presb. Waldemar de Lucca Jr,  Diác. Felipe José Elias e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. L. J.  (APMT, Oriente Médio) e Rev. Sidnei e 

Cleidiana (JMN, João Lisboa-MA);    
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Maurício e Ana Cristina Martinez, APMT - 

Zimbabwe;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 

Pública– Sr.  Luiz Augusto Baggio;
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, 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


