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Chegamos a mais um “Dia do Jovem Presbiteriano” em nosso calendário, dentro de 
um contexto bem diferente: quarentena e distanciamento social. Neste dia celebrado 
com alegria pela nossa juventude, quero trazer à nossa reflexão o moto da UMP, 
compartilhando o significado cada uma de suas partes.

ALEGRES NA ESPERANÇA: “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. Nossa 
“viva esperança”, está fundamentada no Cristo ressurreto, por causa disso, todos são 
exortados a viverem “alegres na esperança”. Nestes dias de pandemia é preciso reavaliar 
“onde está o teu coração” e mais do que nunca, reafirmar a esperança em Cristo Jesus.

FORTES NA FÉ: “...Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus 
permanece em vós, e tendes vencido o Maligno” 1 Jo 2.14. A juventude é marcada pelo 
auge da força física, da saúde etc. mas isto não deve ser motivo para auto suficiência 
ou orgulho. Muito mais importante do que os benefícios físicos da juventude, há a 
necessidade de serem fortes na fé, não sendo guiado pelas circunstâncias da vida. Forte 
é aquele que tem consciência de suas fraquezas, luta contra elas, permanece na Palavra e 
consequentemente, vence as ciladas do inimigo.

DEDICADOS NO AMOR: “Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato 
e de verdade” 1 Jo 3.18. O amor não deve apenas ser verbalizado – isto é importante e tem 
o seu lugar – mas se não for praticado, o “discurso bonito” perde totalmente seu valor. 
Amor precisa ser vivido, encarnado. É preciso entender e viver a prática do amor através 
de gestos de compaixão, doação e entrega, tendo como maior exemplo, Jesus que amou 
se encarnando e se entregando na cruz.

UNIDOS NO TRABALHO: “...com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos 
à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à 
medida da estatura da plenitude de Cristo” Ef 4.12-13. Somos corpo de Cristo e todos são 
importantes, ocupando cada um o seu lugar, cumprindo suas responsabilidades para que 
o Reino de Cristo se expanda e se estabeleça cada vez mais. A força da união no trabalho 
fica evidente na medida em que cada um desempenha bem o seu papel contribuindo 
assim para que o crescimento seja evidente, natural e constante.

Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados 
no amor, unidos no trabalho



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

programação

Relatório acessos EBD 10/maio
CLASSES Participantes

Adolescentes 12
Mocidade 16
Nova Vida 13

Doutrina Básica 42
Boa Pergunta! 11

Missões e Evangelismo 4
Ética Cristã 19

TOTAL 117

DIA DA MOCIDADE PRESBITERIANA 
No 3º domingo de maio celebramos com 
os jovens presbiterianos. Os que servem 
em nossa igreja são parte de nossas 
orações. O trabalho da mocidade tem 
sido feito com dedicação, empenho e 
fé, mesmo no isolamento social. Que 
Deus guarde cada um deles. “Escrevo a 
vocês, jovens, porque são fortes. A men-
sagem de Deus vive em vocês, e vocês já 
venceram o Maligno”. 1 João 2.14

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 procur-
am o que fazer, assim se 
torna uma boa oportuni-
dade de ajudar as pessoas 
a voltarem-se para Deus, 
neste mês em que a família 
é assunto central.

Louvo a Deus pela nossa UMP, que tem evidenciado compromisso com Deus e com 
Sua Palavra. Louvo a Deus porque mesmo em meio a uma quarentena, continuam ativos 
e criativos, buscando novas oportunidades de continuarem compartilhando a Palavra 
de Deus. É uma alegria imensa poder acompanhar de perto esta juventude tão vibrante! 
Deus abençoe nossa juventude de uma forma muito especial! Avante UMP!

Pr. Flávio Viola Machado

comunidade



comunidade
TESTE BÍBLICO 112 

1) Qual foi o Rei do Egito que subiu con-
tra Judá, nos dias de Josias? 2) Quem foi 
constituído rei de Judá por Faraó Neco, 
em lugar de Josias? 3) Por quanto tem-
po Zedequias reinou em Jerusalém? 4) 
De quem Paulo recebeu sua vocação 
apostólica? 5) De quem, e de que manei-
ra, Paulo recebeu o Evangelho que pre-
gava? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO 
TESTE ANTERIOR – 1) Josias empreen-
deu a purificação do templo profanado 
de Jerusalém - 2 Reis 23. 4-14; 2) Josias 
destruiu e reduziu a pó o altar e quei-
mou o ídolo com que Jeroboão, filho de 
Nebate, fez pecar Israel - 2 Reis 23.15; 3) 
O grande acontecimento que ocorreu 
no décimo oitavo ano do reinado de 
Josias foi a celebração da Páscoa, com 
grande solenidade - 2 Reis 23.21-23; 4) 
Paulo denominou “espinho da carne”, 
o mensageiro de Satanás que o humil-
hava, para que não se ensoberbecesse 
com a grandeza das revelações - 2 Corín-
tios 12.7; 5) Quando Paulo pediu a Deus 
que o livrasse do “espinho da carne” o 
Senhor lhe respondeu: “A minha graça 
te basta, porque o poder se aperfeiçoa 
na fraqueza” - 2 Coríntios 12.9.

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. Caso ne-
cessite que alguém da igreja vá buscar, 
informe na secretaria da Igreja.

MÁSCARAS DA SALA DE COSTURA 
Ainda temos algumas unidades dis-
poníveis. Se você precisa, entre em 
contato com a secretaria da Igreja para 
pegar a sua ou levar a alguém que pre-
cise.

REFORMA DO TEMPLO 
Depois da parte de limpeza geral, nes-
ta semana foram iniciadas a aplicação 
de gesso e retirada do forro de alumí-
nio. Ore para que não ocorra nenhum 
acidente entre os trabalhadores e tudo 
possa transcorrer rápida e tranquila-
mente.



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, 
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conta 111850-1
Agência 9113
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aniversariantes
18 

Francisco Carlos Topa         98928-7986
Leila Maria Viana Marçal            3832-0938
Mateus Tavares Felicio             2117-7287

20
Catharina Oliveira Faria         99371-2033
Terezinha Batista de Oliveira     99355-2180

21 
Ana Carolina Braga             3241-1030
Rodrigo Ribeiro Faria  (11) 99386-8217

22 
Samuel Teixeira Braga           3279-9420
Letícia de Paulo e Rocha             99139-9835
Henrique Castelnovo Gomes     99125-0748

23 
José Luiz Mouro           99772-7846
Ester e Joel Nascimento, 
5 anos de casamento        98384-7530

“...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 – Deus é bom em todo o tempo e nos ama dentro ou fora dos momentos 
de pandemia;

2.DEPARTAMENTOS - Sala de Costura – Coordenadora: Keila Mendes Teixeira;
3. OFICIAIS – Presb. Marçal dos Santos,  Diác. Ronivon Novaes de Oliveira e respectivas 

famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Marisa Celestino (APMT, Asunción-Paraguai) e 

Rev. Salustiano e Lídia (JMN, Zé Doca-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 Finanças – Sr. Tarcísio Galvão de Campos 

Cintra;
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.

agenda de oração


