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Diante desse cenário, algumas pessoas honestamente questionam se essa pandemia 
é um juízo divino sobre a humanidade. Alguns até se lembram de passagens do livro do 
Apocalipse que descrevem pragas e doenças que ceifarão a vida de grande porcentagem 
da humanidade (cf. Ap 6.7-8 e 9.13-21). É claro que cada sentença de morte no universo 
aponta para o dia no qual todo ser humano comparecerá diante do Supremo Juiz 
para a sentença final, mas esse vírus ainda não é a revelação do Juízo Final. Em certo 
sentido, o surgimento desse vírus e sua letalidade é um sinal de Deus de que há algo 
errado com o mundo em que vivemos. Esse é um mundo caído, em rebelião contra Deus, 
e as consequências da queda estão sobre todos seres viventes. Todavia, esse “inimigo 
invisível” também pode ser um instrumento pedagógico de Deus para os seres humanos, 
especialmente aqueles que têm ouvidos atentos para atender a essas instruções.

Quais poderiam ser, portanto, os ensinamentos do Senhor por meio de um vírus 
tão amedrontador? Há, no mínimo, quatro lições que, cuidadosa e reverentemente, 
sugerimos serem consideradas a esse respeito. Procurarei elaborar resumidamente cada 
uma delas logo abaixo.

1) A fragilidade da vida humana. O Coronavírus é considerado de baixa letalidade, mas 
já provocou muitas mortes nos cinco continentes. Diante desse desafio a humanidade tem 
percebido como a vida humana é frágil e como os riscos de morte são numerosos nesse 
universo. Há poucos dias muitos viviam como se fossem intocáveis e agora se refugiam em 
casa, amedrontados pelos efeitos da pandemia. Mas Deus sempre ensinou na Bíblia que 
a vida humana é frágil. Há um texto na epístola de Tiago que trata claramente sobre isso. 
Nele o apóstolo pergunta e responde: “Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina 
que aparece por instante e logo se dissipa” (Tg 4.14). A metáfora da neblina comunica 
com clareza a realidade de que a vida humana é frágil e nos últimos dias, o Coronavírus 
parece instrumental para nos lembrar dessa realidade.

2) A falibilidade dos planejamentos humanos. Ninguém conseguiu, de maneira eficaz, 
prever o surgimento, avanço e efeitos devastadores do Coronavírus. Tudo aconteceu tão 
rápido que parece ter tomado a humanidade de surpresa. O pior é que hoje, vivendo sob 
os efeitos da pandemia, também não conseguimos planejar o futuro, pois nem sabemos 
ao certo como viver o presente. Não se sabe ao certo quando tudo acabará e quando tudo 
voltará ao normal. O problema é que o normal nunca mais será aquele que conhecíamos, 
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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 24/maio
CLASSES Participantes

Adolescentes 13
Mocidade 22
Nova Vida 13

Doutrina Básica 48
Boa Pergunta! 16

Missões e Evangelismo -
Ética Cristã 21

TOTAL 133

TESTE BÍBLICO 114 
1) De quem descendem os filisteus 
a partir de Noé? 2) Quem foi o Pai de 
Midiã e dos midianitas? 3) Qual dos 
filhos de Jacó era o ancestral de Davi? 
4) Quem são os verdadeiros descen-
dentes de Abraão? 5) Que excelente 
bênção Cristo trouxe, mediante o seu 
nascimento aos que estavam debaixo 
da Lei? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 
DO TESTE ANTERIOR – 1) Os filhos de 
Zedequias foram mortos à sua própria 
vista e, a ele, vazaram-lhe os olhos - 2 
Reis 25.7; 2) Não. A maioria foi levada 
para o cativeiro, mas alguns pobres 
foram deixados como vinheiros e lavra-
dores - 2 Reis 25.11-12; 3) Os principais 
sacerdotes e os nobres foram mortos 
por Nabucodonosor em Ribla, na ter-
ra de Hamate - 2 Reis 25.18-21; 4) Paulo 
repreendeu severamente o Apóstolo 
Pedro em virtude de uma dissimulação 
hipócrita no trato com os judaizantes - 
Gálatas 2.11-14; 5) A função da Lei é ser-
vir de guia para nos conduzir a Cristo 
- Gálatas 3.24.

comunidade

pois, a pandemia já mudou muitas coisas. As limitações humanas convergem para a 
falibilidade de seus projetos. Nenhuma previsão é infalível e nenhum projeto cobre todas 
as variáveis. De fato, nossos planejamentos não são garantia de sucesso pleno e Deus nos 
lembra isso por meio do surgimento desse vírus.        [Continua no próximo domingo]



comunidade
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 pessoal-
mente, a administração da Igreja está 
funcionando pela manhã. A participação 
na reforma também requer pontuali-
dade e efetivação do plano agendado. 
Estamos em andamento com o projeto 
estabelecido. Caso necessite que alguém 
da igreja vá buscar, informe na secretar-
ia 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.

PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS 
Na Somália, radicais islâmicos do Al-
Shabaab acusam os cristãos de serem 
responsáveis pela disseminação do 
coronavírus. “Essas mentiras só somam 
complexidade a circunstâncias já difí-
ceis. Mensagens assim são muito ater-
radoras para os cristãos na Somália, que 
são forçados a praticar a fé em absolu-
to sigilo. Eles são espionados em busca 
de sinais de apostasia do islã e o castigo 
pode ser a morte”, explica um porta-voz 
da Portas Abertas na região. Em alguns 
países da Ásia, vários cristãos persegui-
dos perderam a fonte de renda por causa 
do isolamento social e estão enfrentan-
do diversas necessidades, como a falta 
de alimentos. Pastores que não recebem 
renda, trabalhadores autônomos que 
não têm sido contratados, professores 
cujas escolas foram fechadas. Esses são 
alguns exemplos de diversas situações 
que eles têm enfrentado (Informações 
da Missão Portas Abertas). No próximo 
domingo teremos um tempo especial de 
intercessão por nossos irmãos que vivem 
em situação de intensa perseguição por 
sua fé. Participe.

DRIVE THRU DA FEIJU CENTRAL 
No dia 13 de junho (14 às 16h00) haverá 
o 2º Drive Thru na Igreja. A equipe da 
cozinha fará a tradicional feijoada. 
Mas é preciso fazer a ENCOMENDA 
ATÉ DIA 10 DE JUNHO com a Equipe da 
Cozinha ou na Secretaria da Igreja. Só 
serão entregues para as pessoas que 
encomendarem antecipadamente. Cada 
porção de 1/2 Kg custa R$ 15,00. A Junta 
Diaconal receberá doação de ROUPAS 
DE FRIO e ALIMENTOS e haverá medição 
de temperatura corporal.

CONSELHO 
Todos estão reaprendendo a viver den-
tro deste novo “normal”, inclusive o Con-
selho da Igreja. As reuniões têm ocorrido 
em ambiente virtual e os importantes 
assuntos da vida da igreja são consider-
ados ali. Ore por seus líderes, pastores 
e presbíteros, por sabedoria de Deus na 
condução da comunidade nestes tem-
pos. Sábado, dia 06, a partir das 9h.

REFORMA DO TEMPLO 
Mantenha as orações para que não 
ocorra nenhum acidente entre os tra-
balhadores e tudo possa transcorrer 
rápida e tranquilamente. Gesso final-
izado, forro bem adiantado e pintura 
iniciando nesta semana. A previsão de 
conclusão está dentro do tempo esti-
mado. Participe com suas ofertas.



31 
Loide de Souza Mafra              99702-9191
Mariane Gabriela de Oliveira        98820-4875
Guilherme Augusto Vilela                 3342-3727

Junho
02 

Milena lamarino Claro            98892-3380
Leila Maria Reis             99304-3941
Thaís Rodrigues de Almeida          99576-9175

04
Rev. Antonio Trancoso de Oliveira  3291-2539

05 
Kátia Medina Coeli              99160-3324
Mayra e Rafael Robles, 
05 anos de casamento             99829-0880
Irene e João de Sá Viana, 
55 anos de casamento                  3832-0938

06
Iva Loureiro Hoffmann             99212-5593
Natanael Stefanini               3231-0580

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

“...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 – O tempo acontece na velocidade que Deus quer. Não é preciso viver com 
ansiedade pelo futuro;

2.DEPARTAMENTOS - UPA, União Presbiteriana de Adolescentes – Conselheiro 
Presb. Hederly Miranda - Pres. Gabriel Corat, Sec. Larissa Moreira, Tes. Matheus 
Brocenschi;

3. OFICIAIS – Presb. Edison de Souza,  Diác. Alexandre Gomes Pratti e respectivas 
famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Eulógio Giménez Lópes (APMT, San Lorenzo-
Paraguai) e Rev. Valmir e Leny (JMN, Arinos-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 Habitação e Presidente da  Cohab – Sr. 

Vinícius Issa Lima Riverete;
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.

agenda de oração


