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Uma atitude positiva

“Vindo José, pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados...
Por que tendes, hoje triste o semblante?” Gn 40.6-7
Era José quem deveria ter o rosto triste. Seu problema era muito maior que o deles.
Os dois homens se achavam ali por causa de um capricho do Faraó. José, no entanto,
tinha sido acusado pela mulher do executor-chefe e não sabia se voltaria a ver a luz do
dia. Lembre-se: José foi preso injustamente, vítima de uma mentira. Apesar da própria
dificuldade, José percebeu o problema daqueles dois homens.
Ainda que sua vida esteja completamente atrapalhada, você ficará impressionado
com sua capacidade de se sensibilizar com a necessidade alheia quando seu coração é
reto. Em vez de dizer: “Você acha que tem muitos motivos para reclamar, ouça minha
história dolorosa!”, José falou: “Por que vocês estão assim tão tristes hoje, rapazes? O
que houve?”. Perguntar isso numa prisão é quase querer constatar o óbvio, no entanto
mostra a capacidade de José de ver além de suas preocupações e necessidades imediatas
para mostrar misericórdia a outros. Que lição preciosa!
Uma das coisas mais bonitas de agir corretamente é que todos os dias passam a ser
ensolarados. Você não precisa de dias sem nuvens para haver sol. Apesar das nuvens, nós
sabemos, ele continua a brilhar intensamente acima delas!
Na verdade, é um tanto surpreendente José desejar envolver-se com sonhos. Lembra
o que aconteceu da última vez que José se viu às voltas com eles? Contou aos irmãos
sobre seus sonhos e o resultado foi a “Operação Cisterna”. José acabou num mercado
de escravos no Egito. Seria de imaginar que ele dissesse: “Eu não, cara! Estou fora! Não
quero mais saber de sonhos!”. Não foi assim que José agiu, em vez disso comentou: “É
mesmo? Um sonho? Conte-me”.
É isso que a atitude positiva faz. Ela o leva a superar obstáculos comuns. Clareia a
atmosfera. Liberta-o do desânimo e mostra-lhe uma oportunidade para ministrar aos
outros.
Adaptado do Devocional “Dia a dia com os heróis da fé” de Charles Swindoll.
Rev. Flávio Viola Machado
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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
Relatório acessos EBD 26/abril

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.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
A administração da Igreja está
funcionando da seguinte maneira:
secretaria e tesouraria de 2ª a 6ª 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.
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).

CLASSES

Participantes

Adolescentes

16

Mocidade

29

Nova Vida

15

Doutrina Básica

45

Boa Pergunta!

15

Missões e Evangelismo

7

Ética Cristã

26

TOTAL

153

comunidade
DRIVE THRU DA CENTRAL
Um momento de comunhão pôde ser
vivido no último sábado. Com auxílio dos
integrantes da Junta Diaconal, foram
recolhidos alimentos e roupas para
distribuição a famílias carentes. Outros
participaram na entrega de pizzas.
Ainda irmãs da igreja, profissionais da
área da saúde, conferiam a temperatura
de todos. Os participantes receberam
o devocionário CADA DIA para
seus momentos devocionais e para
evangelização no mês da família, além
de um tempo de oração. Uma manhã de
alegria e bênçãos!
NASCEU
Na última 4ª feira, dia 29, nasceu a
ELISA. Nos alegramos com a família
Tonicioli, os pais Priscila e Eduardo e os
avós Marlene e Valnir, por esta bênção
tão especial. Louvado seja o Deus da
vida! Herança do Senhor são os filhos.
TESTE BÍBLICO 110
1) Com que idade Josias começou a
reinar e de que maneira reinou? 2) Onde
foi achado o livro da lei e por quem? 3)
Como se chamava a profetisa a quem
Josias consultou? 4) Quantos açoites
Paulo recebeu dos judeus? 5) Onde Paulo
ouviu palavras inefáveis? RESPOSTAS ÀS
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) O
sinal dado por Deus a Ezequias sobre a
sua cura consistiu em fazer retroceder
dez graus a sombra lançada pelo sol
declinante no relógio de Acaz - 2 Reis
20.9-11; 2) Manassés reinou cinquenta e
cinco anos e fez o que era mau perante
Deus. 2 Reis 21.1,2; 3) Deus julgou com
pesado juízo Jerusalém e Judá por
causa dos pecados de Manassés; 4) As
armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para destruir
fortalezas - 2 Coríntios 10.3; 5) Satanás
pode transfigurar-se até em anjo de luz
para enganar o crente - 2 Coríntios 11.14.

DÍZIMOS E OFERTAS
Sua fidelidade nas contribuições com
os dízimos, ofertas e no compromisso
com a reforma do templo é muito
importante neste período. Use de
transferências bancárias ou se preferir
trazer pessoalmente, a administração da
Igreja está funcionando pela manhã. A
participação na reforma também requer
pontualidade e efetivação do plano
agendado. Estamos em andamento
com o projeto estabelecido. 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.
MÁSCARAS DA SALA DE COSTURA
Foram confeccionadas 1.500 máscaras
e doadas a quem tem necessidade.
Não vendemos nenhuma porque o
propósito era abençoar outras pessoas.
Continuamos dando graças a Deus
pelas irmãs que participaram desta ação
voluntária. Além das distribuídas aos
irmãos de nossa igreja, já encaminhamos
para: Hospital Evangélico de Dourados,
MS, 300 máscaras; Lar Alice de Oliveira,
30; Lar Plenitude, 30; ATAV, 10; Casa de
Repouso Dedicare, 30; Funcionários da
EMDEC, 150; Policlínica III, 50; Casa de
Apoio aos Aidéticos, 20; Posto de Saúde
do Ipaussurama, 100. Ainda temos
máscaras disponíveis. Entre em contato
com a secretaria da Igreja.
MINISTRO DA JUSTIÇA
As autoridades devem ser motivo
constante das orações. O recém
nomeado Ministro da Justiça é o Rev.
André Mendonça, pastor auxiliar da
IP Esperança em Brasília e cuida das
crianças da Igreja. Os que o conhecem
pessoalmente atestam sua postura
cristã e humilde. Funcionário de carreira,
estava na função de Advogado Geral da
União (AGU). Precisamos apoiá-lo com
nossa intercessão.

CADA DIA FAMÍLIA
Como anualmente fazemos, há uma edição especial do
Devocionário Cada Dia para distribuirmos aos nossos
conhecidos, como forma de evangelização. Aproveite
que no tempo de quarentena todos procuram o que
fazer, assim se torna uma boa oportunidade de ajudar
as pessoas a voltarem-se para Deus, neste mês em
que a família é assunto central.

aniversariantes
03
Francisca de Fátima de Sousa
Yrani lamarino dos Santos
Anivalte Freiria Filho
Arthur de Jesus Carvalho
04
IIce Abreu Madernas
Nice Rohwedder		

3854-3064
99609-4439
99646-8200
99525-3568
99216-8112
3252-8078

06
Nilda dos Santos Marques
07
Arlete Macedo Dias
Eliane Nascimento lamarino
Lucas Grecco Hoffmann
09
José Fernando Miguel
Daniel Panin de Oliveira

3213-7864
98220-3260
98161-5431
3307-1772
99173-1827
3272-3549

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 – Novo Ministro da Justiça, Rev. Dr. André Mendonça, pastor presbiteriano em
Brasília;
2.DEPARTAMENTOS - Pé na Estrada – Coord. Rev. Flávio Viola Machado;
3. OFICIAIS – Presb. Moisés Danziger, Diác. Luiz Paulo Ando e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. V. J. (APMT, Oriente Médio) e Rev. Heli e Gisele
(JMN, São Bernardo-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 Educação – Sra. Solange Villon Kohn Pelicer;
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

