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Dia das Mães estranho
Hoje é Dia das Mães no mundo inteiro. A iniciativa foi de Ana Jarvis em maio de 1905,
nos EUA. Ela foi filha de pastor e a ideia do movimento era fortalecer os laços familiares
e o respeito pelos pais. Assim, quis homenagear sua mãe, falecida naquele mesmo ano.
Com o crescimento das comemorações, o comércio (especialmente de cravos brancos)
aproveitou a oportunidade para lucrar, ao que Ana reagiu e disse: "Não criei o dia das
mães para ter lucro". Imagine que o que ela pensaria hoje, quando no Brasil é a 2ª data de
maior movimentação do comércio, perdendo apenas para o Natal!
Mas a ocasião sempre foi de abraços e beijos, encontros familiares com muita gente,
visitas de um lado e de outro. E agora, cada um em sua casa, com um abraço virtual, uma
mensagem eletrônica, uma comida ou um presente entregue por motoboy. Que estranho.
Mas não menos dia das mães. Muitos aprendem dar valor às pessoas apenas com suas
perdas e uma das lições dessa pandemia precisa ser a revalorização das pessoas que
temos. Sem precisar perder, este tempo está ensinando a dor e angústia da separação.
O evangelho de Mateus (2.13-18) registra um distanciamento social. A família tem
que fugir para o Egito, separar-se dos demais familiares, amigos, igreja, porque havia um
inimigo que poderia acabar com a família toda. A mãe, Maria, teve que experimentar a
alegria do primeiro filho sozinha no início. Celebrações e festas eram contidas, não havia
gastança, apenas em três pessoas. Mas com certeza, qualquer evento em família tinha
muito mais valor, pois estavam cuidando-se mutuamente.
Mesmo em distanciamento, mães continuam sendo mães e filhos continuam sendo
filhos. Respeito, laços fortalecidos, amor e cuidado continuam prevalecendo. Não é a data
do calendário ou o comércio da época que estabelecem isso. É o que Deus quer para seus
filhos, para todos os que são feitos à Sua imagem e semelhança. E enquanto cumprimos
o propósito da criação de Deus, há alegria e paz interior e nas relações. Quando se vive
fora do projeto de Deus, nada alcança sua plenitude: realizações pessoais, vida em família,
relações sociais e trabalho.
Neste ano está estranho. Mas no ano passado não estava e como foi o 2º domingo de
maio? No ano que vem, se Deus permitir, não será estranho e como será aproveitada essa
oportunidade para a revalorização das pessoas ao redor. Várias lições para aprendermos
agora, até mesmo para dizer com muita consistência: Feliz dia das mães!
Rev. Carlos Eduardo

equipe pastoral

programação

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-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

REFORMA DO TEMPLO
Nesta semana damos início à execução
da primeira parte do projeto acústico
para melhoria no templo. Como estamos
neste tempo em que os trabalhos
estão suspensos, aproveitamos a
ocasião antecipando os trabalhos que
ocorreriam em Junho e Julho. Ajude a
Igreja com suas orações e ofertas.
FALECIMENTO
Nesta última 5ª feira, dia 07, faleceu o Sr.
Antônio Bueno Nunes, pai de nosso irmão
Julyo César Nunes. Viveu firmado na fé e
certamente recebeu de Jesus a coroa da
vida. Que o Espírito Santo Consolador
esteja agindo sobre o coração da família
enlutada.
MÁSCARAS DA SALA DE COSTURA
Continuamos dando graças a Deus pelas
irmãs que participaram desta ação
voluntária. Para conhecimento,
distribuímos aos irmãos de nossa igreja e também 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, Instituto Bethesda, 200.

Relatório acessos EBD 3/maio
CLASSES

Participantes

Adolescentes

11

Mocidade

24

Nova Vida

14

Doutrina Básica

47

Boa Pergunta!

17

Missões e Evangelismo

4

Ética Cristã

18

TOTAL

135

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.

comunidade
TESTE BÍBLICO 111
1) Como procedeu Josias com relação
ao templo profanado de Jerusalém? 2)
Que aconteceu com o altar de Betel e
com o ídolo com que Jeroboão, filho de
Nebate? 3) Que grande acontecimento
ocorreu no décimo oitavo ano do
reinado de Josias? 4) Que mensageiro
de Satanás humilhava Paulo para
que ele não se ensoberbecesse com
a grandeza das revelações? 5) Que
resposta Paulo recebeu de Deus
quando lhe suplicou que o livrasse
do espinho na carne? RESPOSTAS ÀS
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1)
Josias começou a reinar com oito anos
de idade e fez o que era reto aos olhos
do Senhor - 2 Reis 22. 1-2; 2) O livro da Lei
foi achado no Templo, pelo sacerdote
Hilquias - 2 Reis 22.8; 3) A profetisa a
quem Josias consultou chamava-se
Hulda - 2 Reis 22.14; 4) Paulo recebeu
dos judeus cinco quarentenas de
açoites menos um (cento e noventa
e cinco açoites) - 2 Coríntios 11.24; 5)
Paulo foi arrebatado ao Paraíso, onde
ouviu palavras inefáveis - 2 Coríntios
12.4.
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.
Caso necessite que alguém da igreja vá
buscar, informe na secretaria da Igreja.
RELATÓRIOS ANUAIS
Ainda aguardamos o seguinte relatório:
UCP (Diác. Cristiano e Gislaine).

CONSELHO
Na última reunião (realizada virtualmente), as principais deliberações foram
as seguintes: 1. Registrou as atividades da
Igreja nesses tempos de trabalhos suspensos, como a transmissão do programa
Central de Boas Novas (abordagem de temas atuais com convidados e participação
dos Presbs. Marçal e Edison e dos pastores, às 3ªs feiras, pelo Facebook), tendo
dados estatísticos até 29/04: Programa
00, 14/04, com a equipe, tema “A Igreja
Virtual em tempos de Corona vírus“, 68
comentários, 827 views (1282 pessoas
alcançadas), 6 compartilhamentos; Programa 01: 21/04, convidada Rita de Paulo,
tema “Atividades Físicas em espaço limitado”, 49 comentários, 692 views (1141
pessoas alcançadas), 4 compartilhamentos; Programa 02: 28/04, convidada Dagmar Visokas, tema “Ansiedade saudável
e ansiedade prejudicial”, 58 comentários,
663 views (1013 pessoas alcançadas), 9
compartilhamentos; 2. Registrou também
o empenho das irmãs da Sala de Costura e
outras voluntárias da Igreja na produção
de 1.500 máscaras (tendo apenas 350 disponíveis); 3. Recebeu o relatório mensal
da Tesouraria, atentando à redução na
arrecadação; 4. Deu andamento à campanha para reforma acústica do templo,
autorizando revisão de agenda para antecipação do início das obras; 5. Recebeu
pedido de ajuda para oferta emergencial
para os missionários da APMT, destinando a verba que seria usada na impressão
dos boletins dominicais (já que neste momento o boletim está apenas na versão
online em nosso site), abrindo à igreja a
oportunidade de participar desta oferta
também; 6. Registrou as informações sobre adiamento das reuniões conciliares
que aconteceriam na Ipcamp: CE-SC/IPB
(transferida para 2021) e II RO-PCPN 2020
(transferida de 05-06/06 para o mês de
agosto); 7. Analisou as informações sobre
os cultos, EBD e departamentos, através
dos respectivos conselheiros; 8. Continua em observação de casos especiais; 9.
Mantém o pastoreio dos presbíteros no
contato com os membros da Igreja.

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 – Que Deus continue a proteger nossos irmãos e seus familiares;
2.DEPARTAMENTOS - Sala de Artes – Coordenadora: Elisabeth Amaral da Silva;
3. OFICIAIS – Presb. Paulo Fernando Andrade Silva, Diác. Marcelo Tognolo e respectivas
famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Luiz Otávio N. Gomes (APMT, Cidade do
Panamá) e Rev. Otoniel e Nádya (JMN, Timon-MA);
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Rev. Luiz Augusto Correa Bueno e Rachel
Trancoso Bueno, APMT – Portugal;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Sr. Dário Saadi;
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; Júlio César Costa.

aniversariantes
10
Priscila de Freitas Tonicioli
98817-6367
Ana Paula Moras		
99229-1741
Fernando Aparecido de Jesus
98866-2730
Suelene e Maurício Silveira,
34 anos de casamento
99127-3135
11
Camila de Abreu Madernas
3241-6134
Rebeca Lopes de Souza
99557-8118
12
Irany e Valdecir de Abreu,
47 anos de casamento
3278-4031
Diná e Jésus Berbert,
53 anos de casamento
99249-5368
13
Davi Nascimento lamarino
3199-0555

Isabela Benatti Rocha
99177-9193
Lais e Regis Meirelles,
31 anos de casamento
99436-8860
14
Andrea Reis Costa
98824-0164
Alison de Carvalho Fernandes
98715-0887
Luana Moreira Oliveira
98825-8888
15
Benedito Célio de Souza
99247-6071
Elisa d'Affonseca Ribeiro
3289-9508
Lais Guimarães Meirelles
99436-8860
Maurício Augusto de Barros
3258-1858
Mirella Stein Inada
16
Gabriela Meireles e Daniel Rossi,
5 anos de casamento
99436-8860

expediente

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.
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