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O que Deus nos ensina por meio de um vírus? Parte 1/3
Rev. Valdeci Santos – Secretário Nacional
de Apoio Pastoral da IPB

Vivemos um período sem precedentes para nossa geração. Nenhum de nós, nem
mesmo os mais experientes, vivenciou uma pandemia e o que é sabido sobre épocas
de calamidades nos chega por testemunhos históricos e experiências secundárias. Mas
o surgimento do Coronavírus mudou essa realidade. A ameaça invisível transformou o
modus vivendi da humanidade de maneira significativa. Atualmente, o distanciamento
social se tornou a norma, pois algumas pessoas podem estar infectadas e não apresentar
qualquer sintoma, enquanto em outros, os indícios são tão graves que podem levar à
morte. Assim, o afastamento se tornou uma expressão de amor e cuidado, quando há
apenas alguns dias, ele seria considerado manifestação de indiferença.
O vírus mexeu com nossos ídolos e jogou por terra algumas de nossas “vacas sagradas”.
Isso fica claro ao considerar os efeitos da pandemia sobre três principais objetos da
adoração popular: o esporte, o entretenimento e a prosperidade. O avanço do Coronavírus
resultou na paralização de competições esportivas, inclusive na prorrogação dos jogos
olímpicos. Não se ouve mais notícias sobre brigas de torcidas de times de futebol e nem
se ouve mais discussões sobre o “time do coração”. O interesse pela preservação da vida
parece ter superado a paixão de alguns torcedores. As pessoas também necessitaram
suspender algumas atividades comuns de entretenimento. Não se observa ajuntamentos
nos bares, não há convocações de pancadões e até as praias estão isoladas. Algumas
pessoas que se aventuraram em cruzeiros, acabaram vivendo pesadelos, quando seus
navios foram proibidos de atracar em portos por suspeita de contaminação de membros
da tripulação ou dos passageiros. Ademais, os estragos econômicos têm arruinado a
esperança de muitos em relação à prosperidade. As previsões sobre a economia mundial
não são nada otimistas. Algumas pessoas já perdem empregos, empresários perdem o
sono e as bolsas financeiras perdem investidores a cada segundo. De fato, vários ídolos
da humanidade foram destronados pelo avanço de um vírus.
O Coronavírus se originou na China, mas ele não se restringe a fronteiras nacionais. Ao
contrário, ele se adapta muito bem em qualquer país e qualquer continente. Ele também
não faz acepção de pessoas e atinge tanto ricos quanto pobres e, embora os idosos
estejam no grupo de risco, há casos de jovens que também tiveram a vida ceifada por ele.
Até o momento, nenhum medicamento parece ser totalmente eficaz para deter os seus
avanços e ainda não há vacina contra ele.
[Continua no próximo domingo]
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REFORMA DO TEMPLO
Após a retirada de todo forro foi iniciada a preparação para a colocação
do novo e as sancas. Toda aplicação de
gesso foi concluída – paredes laterais,
galeria e a parede atrás da concha que
receberá as placas acústicas. Mantenha
as orações para que não ocorra nenhum acidente entre os trabalhadores
e tudo possa transcorrer rápida e tranquilamente.

programação
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 17/maio
CLASSES

Participantes

Adolescentes

10

Mocidade

20

Nova Vida

16

Doutrina Básica

41

Boa Pergunta!

11

Missões e Evangelismo

6

Ética Cristã

19

TOTAL

123

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 113
1) Que tragédia aconteceu aos filhos
de Zedequias e a ele mesmo? 2) Todos os filhos de Judá foram levados
para o cativeiro? 3) Onde os principais sacerdotes e os nobres de Judá
foram mortos por Nabucodonosor?
4) Por que Paulo repreendeu severamente o apóstolo Pedro? 5) Qual é
a função da Lei em nosso relacionamento com Cristo? RESPOSTAS ÀS
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1)
O rei do Egito que subiu contra Judá
nos dias de Josias foi Faraó Neco - 2
Reis 23.29; 2) Faraó Neco constituiu rei de Judá, para reinar em lugar
de Josias, seu filho Eliaquim - 2 Reis
23.34; 3) Zedequias reinou onze anos
em Jerusalém - 2 Reis 24.19; 4) Paulo
recebeu sua vocação apostólica de
Deus mesmo, por intermédio de Jesus Cristo - Gálatas 1.1; 5) Paulo não
recebeu o evangelho que pregava de
homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo - Gálatas 1.12.
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. Se quiser informar através do
whatsapp sobre seus depósitos, o
telefone da tesouraria é 99576-6786.
O e-mail é tesouraria@ipcamp.org.br.

RAMADÃ
“O Ramadã é um tempo muito especial
para os muçulmanos em todo o mundo.
É o mês do calendário islâmico separado
para expressar fidelidade a Alá (deus, em
árabe) abstendo-se de prazeres, como
comida, bebida, cigarro e relações sexuais, desde o nascer até o pôr do sol; espera-se, em contrapartida, que ele responda às orações. Mais do que nos outros
meses, em orações e jejum, os muçulmanos esperam, durante o Ramadã,
obter perdão e purificação dos pecados.
O Ramadã é um dos cinco pilares do islamismo, ou seja, é um dos fundamentos
da fé islâmica que todo bom muçulmano
deve seguir. Este ano aconteceu entre 23
de abril e 23 de maio” (Revista da Missão
Portas Abertas). Nossas orações não
podem ser egoístas ao pensarmos tão
somente nos problemas particulares. O
mundo precisa ser transformado e a intercessão do povo de Deus contribuirá
para isso.
PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
Anualmente uma relação é feita por
agências missionárias para atenção,
cuidado e intercessão pelos cristãos
do mundo. Os 10 países de mais intensa perseguição são, pela ordem: Coreia
do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia,
Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e
Índia. Ore pelos irmãos que sustentam
a fé em Jesus nestes lugares.

aniversariantes
24
Alexandre Henrique Vilela
3342-3727
Dinorah e Volnei Bueno,
45 anos de casamento
3227-1677
Patrícia e Rev. Alexandre Santos,
17 anos de casamento
98829-5352
25
Victor Hugo Casaroto
99247-0480
Elide Trancoso de Oliveira
99213-1883
Gabriel Moraes Alves
98769-7274
26
André Gustavo Mendes
97172-0080
28
Maria Alice Chiarelli Said
98198-5833
Maria Aparecida Storer
3888-2374
29
Elza Rodrigues Braga
3241-1030

Thiago d'Affonseca Ribeiro
César Reinaldo Lopes
30
Francisca Eliete de Sousa

3289-9508
99142-3745
3838-0156

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 abençoe nossos líderes com sabedoria para não dar espaço a
invencionices.
2.DEPARTAMENTOS - UCP, União de Crianças Presbiterianas - Coordenadores: Gislaine
e Diac. Cristiano Corat;
3. OFICIAIS – Presb. Renato Arruda, Diác. Adriano Rodrigues Alves e respectivas
famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Marcos Paulo Vieira (APMT, AsunciónParaguai) e Rev. Emerson e Rosemeire (JMN, Arceburgo-MG);
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 Gestão e Controle – Sr. Thiago Milani;
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, Valnir Tonicioli

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.
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