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Confie no Senhor, em todos os momentos da vida
“O Senhor era com José....” (Gn. 39.2a)

Este texto de Gn. 39 fala que José agora está no Egito e vai parar na casa do capitão
da guarda de Faraó, chamado Potifar. Diz também que o Senhor estava com José e lá
foi varão próspero, de maneira que Potifar foi extremamente abençoado por causa da
presença do homem de Deus em sua casa. O Senhor abençoou a Potifar por amor de José.
José sabia muito que ele estava ali como escravo. Mas, o fato é que mesmo sabendo
disso por inferência, dá a entender que José já estava guardando tudo aquilo no seu
coração. E ele sempre confiava no Senhor seu Deus. Tanto que depois de ser chefe na
casa de Potifar, ele foi parar na prisão com outros dois homens. Mas, ele sabia que ali
dentro daquela prisão Deus estaria com ele. E lá José foi próspero também, pois o capitão
da guarda o colocou como chefe dos presos. Depois de 2 anos Faraó teve um sonho das
sete vacas gordas e sete magras. Mas nenhum adivinhador do Egito pôde interpretar o
sonho. Aí o copeiro se lembra dos seus pecados e diz a Faraó que havia na prisão um
jovem hebreu que interpretou os seus sonhos. E José estava lá na prisão durante esses 2
anos confiando no seu Deus. Faraó mandou chamar o jovem José.
Vemos a providência profunda do Deus da aliança quando o texto diz em Gn. 41.14:
Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra; ele se barbeou,
mudou de roupas, e foi apresentar-se a Faraó. E José mostrando a sua confiança em Deus
responde a Faraó: Isso não está em mim; Deus dará resposta de paz a Faraó (Gn. 41.16).
Temos o exemplo precioso de um jovem que não se deixou levar pelas circunstâncias
da sua vida. Ele foi humilhado pelos seus próprios irmãos que foram desumanos e maus
para com ele. Ele foi vendido como uma mercadoria para os ismaelitas e agora está como
escravo na casa de Potifar, não obstante, ele confia no Senhor. Depois ele vai parar numa
prisão e lá ele continua confiando no Senhor, na sua direção e na sua providência. E agora,
ele vê a mão do Senhor fazendo-o estar diante do rei do Egito e continua confiando no
Senhor e diz para Faraó que o Senhor daria a resposta de paz.
José teve uma experiência triste na vida, pois foi tirado do seu lugar de origem e isto
deve ter trazido uma depressão profunda no seu coração. Ele fica no meio de pessoas
que foram condenadas por Faraó. Ele poderia muito bem amaldiçoar a sua história, a sua
vida e o seu próprio Deus. Mas, ele não fez nada disso, ele confiou em Deus o seu Senhor.
Diante das adversidades da nossa vida nunca deixemos de confiar no Senhor. Na hora
das estranhezas da nossa vida, não desistamos de depositar sempre a nossa confiança
no Senhor. Que digamos sempre como Davi: Deus meu, em ti confio, não me deixes
confundido... (Sl. 25.2).
Rev. Alcindo Almeida
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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-rafdwpg
Mocidade meet.google.com/wxs-sbva-sut
Nova Vida meet.google.com/fqd-kzuy-ooc
Doutrina Básica meet.google.com/hpdysdx-whq
Boa Pergunta meet.google.com/yjy-ybhrrgw
Missões meet.google.com/fpv-xhzr-acy
Ética Cristã meet.google.com/ssa-snub-smg

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.
Relatório acessos EBD 12/abril
CLASSES

Participantes

Adolescentes

12

Mocidade

29

Nova Vida

13

Doutrina Básica

42

Boa Pergunta!

17

Missões e Evangelismo

7

Ética Cristã

24

TOTAL

144

DRIVE THRU CENTRAL
No próximo sábado, faça um programa
diferente com sua família. Venha
à igreja de carro e com máscara.
Dia 25, das 9h às 12h, teremos um
tempo de atendimento aos membros
com: - (1) Pizza (serão vendidas, sob
encomenda, valor de R$ 15,00,
nos sabores Muçarela, Calabresa
e Lombo, devendo fazer o pedido
até 5ª feira na secretaria da Igreja);
- (2) Medição de temperatura; - (3)
Recepção das doações de alimentos
(veja a campanha promovida pelo
Presbitério); - (4). Entrega de
Máscaras aos idosos membros de
nossa igreja. O processo é rápido
e dentro dos carros, numa volta
na quadra de esportes da Igreja.
Membros da Junta Diaconal e área
de saúde ajudarão e os pastores
poderão ter uma rápida palavra
com as famílias. Venha “ver” nossa
igreja neste dia!

comunidade
TRABALHOS ONLINE
Participe dos cultos e Escola Dominical.
Pelo site da Igreja ipcamp.org.br ou
aplicativo do celular, na página inicial,
você é direcionado a estes encontros.
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.
TESTE BÍBLICO 108
1) Qual foi o resultado da primeira
invasão de Judá por Senaqueribe? 2)
Que aconteceu a Senaqueribe e ao
seu exército? 3) Quem teve a vida
prolongada por quinze anos por meio
da oração? 4) Quem, sendo rico, se
fez pobre para nos enriquecer? 5)
Entre os contribuintes para a causa do
evangelho, quem são aqueles a quem
Deus ama? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
DO TESTE ANTERIOR – 1) Os reis que
reinaram sobre as dez tribos foram os
seguintes: Jeroboão, Nadabe, Baasa,
Elá, Zimri, Omri, Acabe, Acazias, Jorão,
Jeú, Joacaz, Joás, Jeroboão II, Zacarias,
Salum, Manaém, Peca e Oséias; 2) O
reino das dez tribos durou duzentos e
cinqüenta anos; 3) A história dos reis
de Israel é narrada de maneira mais
ampla em I e II Reis; 4) Todos nós
compareceremos um dia perante o
tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o bem ou o mal que
houver feito por meio do corpo - II
Coríntios 5.10; 5) O crente não deve unirse com o incrédulo em jugo desigual - II
Coríntios 6.14.
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).

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.
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
A Comissão organizadora resolveu cancelar o acampamento previsto para
junho, pelas razões naturalmente conhecidas. Assim, neste ano não realizaremos este encontro, mas já iniciando os
preparativos para 2021, no feriado do
carnaval, como já habitual no calendário
da Igreja.
MÁSCARAS DA SALA DE COSTURA
Algumas irmãs têm oferecido os dons a
serviço do próximo. O trabalho foi divulgado até pela EPTV dias atrás. Até agora
foram encaminhadas 300 máscaras para
o Hospital da Missão Caiuá em Dourados, 30 para o Lar Alice de Oliveira, 30
para o Lar Plenitude, 10 para ATAV. Outras instituições que cuidam de idosos
também haverão de receber e pessoas
em grupo de risco. Estão reservadas 300
máscaras aos membros da igreja que estão nestas condições (idade e/ou risco).
Se é o seu caso, entre em contato com a
secretaria da igreja para solicitar a sua.
Por favor, não peçam para outras pessoas, pois não produzimos em grandes
quantidades.

aniversariantes
20 Felipe Gaspari Mario
99833-7763
Marli e Orivaldo Ilis,
24 anos de casamento
99233-8586
21 Francisca Imageane da Costa
99261-2544
Fabiano Rosa Marçal
98406-9823
22 Lídia Mena Stefanini
98177-8010
23 Álvaro Alfredo Monzillo
3241-1220
Raquel Rocha Aranha
(011) 99163-5445
24 Clair Quadros Mendes
Josiane G. Santini
Eliane Cristina Alves
98746-1781

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.

agenda de oração

“...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 – Os números podem confundir as autoridades, mas nada pode confundir o
nosso Deus. Vamos confiar!
2.DEPARTAMENTOS - Vila de Histórias – Rhelber Bueno, Maicon Berbert, Renata
Mussarelli, Sem. Luis Carlos e Suélen, João Pedro Ribeiro;
3. OFICIAIS – Presb. Eladio Frutuoso de Campos, Diác. Cristiano Corat e respectivas
famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. O. F. (APMT, Oriente Médio) e Rev. Josias e
Hagar (JMN, Maranhãozinho-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 Cultura – Sr. Claudiney Rodrigues Carrasco;
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.

expediente
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

Para depositar seus dízimos e
 ofertas diretamente 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.

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

