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Nestes dias em que estamos vivenciando experiências praticamente nunca vividas anterior-
mente, precisamos sempre nos exercitar ainda mais em sempre OBEDECER A DEUS. Fazendo 
um exercício de retorno ao passado, mas sem fazer nenhuma alusão a qualquer filme, suponha 
que você estivesse vivendo em um tempo bem antigo, onde não houvesse computadores evoluí-
dos que dispomos hoje, não houvesse também quaisquer dispositivos para uma comunicação 
à distância, e, ainda não tivesse televisão e talvez nem livros. Se você vivesse realmente sem 
noticiários alarmantes...

Neste cenário, se DEUS olhasse em nossa volta e observasse que você era o único justo dentre 
toda a população existente e achasse graça aos olhos do SENHOR. Se ELE viesse para ti e solicitasse 
que construísse uma embarcação de madeira, fizesse nela quartos para acomodar muitos e 
cobrisse com piche por dentro e por fora. O tamanho desta embarcação seria de 300 côvados de 
comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura [embarcação pouco maior do que 
um navio cargueiro mediano]. Fosse solicitado que também fizesse um telhado deixando uma 
abertura de 1 côvado de altura ao redor. Coloque uma porta na lateral desta embarcação e conclua 
os espaçamentos internos inferiores e superiores. Isso tudo, porque iria chover muito e DEUS iria 
destruir a terra, mas DEUS propôs para você uma aliança, onde você salvaria toda sua família e 
colocaria na embarcação dois de toda espécie viva [pássaros, todo tipo de animal - macho e fêmea]. 
Salientando que não era uma região que chovia muito. O que você faria? OBEDECERIA A DEUS?

Continuando o exercício mental, você teria que juntar todas as provisões para você e sua 
Família, bem como todas as espécies que fosse colocar na embarcação. DEUS deu a ordem, o pro-
jeto e as condições. Você OBEDECERIA A DEUS? Mais um item, você não saberia quanto tempo 
ficaria confinado dentro da embarcação. Todos à sua volta zombando de você. Você OBEDECERIA 
A DEUS? Essa história aconteceu na verdade e é a história de Noé. Diz a PALAVRA DE DEUS em 
Gênesis 6:22 o seguinte: “Assim fez Noé, consoante a tudo o que DEUS lhe ordenara.”. Noé, ouviu 
e obedeceu a DEUS. No transcorrer da história, Noé embarcou todos na Arca no dia 17 do segun-
do mês [Gênesis 7:11-13], o dilúvio caiu sobre a terra por 40 dias e levou mais 150 dias para que as 
águas baixassem e Noé saiu da Arca no dia 27 do segundo mês [Gênesis 8:14-16], ou seja, ele ficou 
confinado na Arca, se considerarmos o calendário com 360 dias, por aproximadamente 370 dias 
[mais de um ano de confinamento]

Você permaneceria depois desse tempo todo OBEDIENTE INTEGRAMENTE A DEUS? Ou, já es-
taria blasfemando e se irritando por qualquer coisa? Noé ao descer em solo seco, a primeira coisa 
que fez quando a porta da Arca foi aberta, foi construir um altar e agradecer [Gênesis 8:20-21]. 
E, DEUS o abençoou grandemente – Gênesis 9:1 – “Abençoou DEUS a Noé e a seus filhos e lhes 
disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra.”. Nestes tempos enclausurados, não perca-
mos nosso foco de sermos sempre OBEDIENTES INTEGRALMENTE A DEUS e quando a porta da 
“arca” abrir, sejamos todos gratos. DEUS nos abençoe continuamente.

Presb. Waldemar de Lucca Jr.

Obedecer a Deus



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.

TRABALHOS ON LINE 
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. E mantenha seu celular 
atualizado junto à secretaria para 
receber as informações da Igreja.

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

programação

Relatório acessos EBD 19/abril
CLASSES Participantes

Adolescentes 14
Mocidade 32
Nova Vida 15

Doutrina Básica 45
Boa Pergunta! -

Missões e Evangelismo 8
Ética Cristã 21

TOTAL 135



comunidade
TESTE BÍBLICO 109 

1) Que sinal foi dado por Deus a 
Ezequias de que sararia de sua 
enfermidade? 2) Quanto tempo reinou 
Manassés e como foi o seu reinado? 
3) Como Deus julgou a conduta de 
Manassés? 4) De que natureza são 
as armas da nossa milícia? 5) Até que 
ponto Satanás pode transfigurar-se 
para enganar os crentes? RESPOSTAS 
ÀS PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR 
– 1) A primeira invasão de Judá por 
Senaqueribe resultou na submissão de 
Ezequias que pagou ao inimigo tributo 
de trezentos talentos de prata e trinta 
de ouro - 2 Reis 18.13,14; 2) O exército 
de Senaqueribe foi destruído pelo 
Anjo do Senhor e ele foi assassinado 
por dois filhos - 2 Reis 19.35-37; 3) 
Ezequias, rei de Judá, foi quem teve a 
vida prolongada por quinze anos em 
resposta à sua oração - 2 Reis 20.1-7; 
4) Cristo foi quem, sendo rico, se fez 
pobre para nos enriquecer - 2 Coríntios 
8.9; 5) Entre os contribuintes para a 
causa do evangelho, Deus ama a quem 
dá com alegria - 2 Coríntios 9.7.

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.

DÍZIMOS E OFERTAS 
Sua fidelidade nas contribuições com 
os dízimos, ofertas e no compromisso 
com a reforma do templo é muito im-
portante neste período. Use de trans-
ferências bancárias ou se preferir traz-
er pessoalmente, a administração da 
Igreja está funcionando pela manhã. 
A participação na reforma também re-
quer pontualidade e efetivação do pla-
no agendado. Estamos em andamento 
com o projeto estabelecido. Informe à 
tesouraria o que se refere ao seu dízi-
mo e separadamente o que é para a 
reforma. Nossas contas são: - Banco 
do Brasil, Ag. 6852-7, c/c 111850-1; - Ban-
co 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).

MÁSCARAS DA SALA DE COSTURA 
Algumas irmãs têm oferecido os dons a 
serviço do próximo. 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.

CADA DIA FAMÍLIA 
Como anualmente faze-
mos, há uma edição espe-
cial do Devocionário Cada 
Dia para distribuirmos aos 
nossos conhecidos, como 
forma de evangelização. 
O isolamento social é um 
ótimo tempo para leitura, 
uma boa oportunidade 
para as pessoas voltar-
em-se para Deus, neste 
mês em que a família é 
assunto central.



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
26

Vera Lúcia Sampaio             99267-4259
Hederly Miranda Rodrigues (87) 98806-5686

27 
Glauco Henrique F. Leal              98144-0001
Eva e Paulo Andrade, 
46 anos de casamento                3232-1477
Roberta e Rafael Castelnovo, 
7 anos de casamento             99128-9797
Alane e Felipe Gasperi Mario         99833-7763

28 
Ivan Mussareli               99237-6139

29 
Letícia Borges de Lucca                 99698-8288
Roseli de Almeida Oliveira             98103-5060

Elisa Braga de Oliveira            99385-2920
Luiz Fernando Mello da Silva         98109-4622
Lorena de Jesus Carvalho            99525-3568

30 
Mauro Benedito Carvalho                3242-2245
Paula Silveira               99282-7242
Raquel Hoffmann Silveira               3291-0560
Rheverson S. Bueno              99308-1249
Tânia e Renato Renzulli Filho, 
15 anos de casamento            99320-0046

Maio
01 

Luiz Carlos da Silva                3243-7643
Maria do Socorro Uliani               99111-2060

02 
Ana Aparecida Cômodo                3252-8078
Antônio Carlos Said              98198-5835
Filipe Duarte de Freitas            99674-7940

“...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 – Há pessoas sendo asssitidas com alimentos e roupas. A igreja também 

participa no socorro. 
2.DEPARTAMENTOS - Associação Evangélica Assistencial – Diretores -  Presbs. Marçal dos 

Santos e Hamilton Ribeiro Jr.;  
3. OFICIAIS – Presb. João Batista Castelnovo,  Diác. Glauco Henrique Franco Leal e 

respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. P. S.  (APMT, Oriente Médio) e Rev. José e 

Edilamar (JMN, Maranhão);    
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 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, 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


