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3) A importância dos relacionamentos. No estado de isolamento social, sem poder 
correr de um lado para o outro, sem poder se distrair com a sensação de estar muito 
atarefado com outras coisas, várias pessoas tiveram que repensar o que, de fato, é 
importante nessa vida. O medo de perder entes queridos, não poder realizar sequer 
um ofício fúnebre para alguns que foram vitimados pela Covid 19, fez com que alguns 
repensassem seus relacionamentos. Para as famílias que gozam de bom relacionamento, 
o isolamento social permite que elas tenham mais tempo para realizarem atividades afins. 
No entanto, para aqueles cujos relacionamentos eram fragilizados, o isolamento mais 
parece um inferno. Nesses momentos, a avaliação quanto ao cultivo de relacionamentos 
profundos e benéficos é sempre bem-vinda!

4) A necessidade de uma fé genuína. Períodos e aflições acabam testando nossa fé. 
Ao escrever sobre isso, o apóstolo Pedro exortou seus leitores: “Nisso exultais, embora, 
no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, 
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro 
perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de 
Jesus Cristo” (1Pedro 1.6-7). É interessante que o apóstolo compare a fé ao ouro, um dos 
metais mais valiosos e duradouros desde a antiguidade. Porém, haverá um dia no qual o 
valor do ouro será relativizado, mas a fé genuína sempre será de grande valor aos olhos 
de Deus. A verdadeira fé conecta o crente ao Senhor Jesus, o qual é nossa esperança (cf. 
1Tm 1.1) e, por isso, mesmo em meio às aflições de uma pandemia, o crente pode caminhar 
esperançoso. Aquele que possui uma fé genuína não olha para o sofrimento como algo 
que o define, mas como um agente que refina sua fé e confiança no Senhor.

Enfim, o fato de vivermos dias difíceis não precisa ser desesperador, mas pode ser 
pedagógico para todos nós. Deus, em sua soberania e providência, não foi “pego de 
surpresa” pelo surgimento e avanço desse vírus. Na verdade, ele usa até esse inimigo 
invisível para ensinar algumas lições à humanidade contemporânea. Quem tem ouvidos 
para ouvir, deveria estar atento.

O que Deus nos ensina por meio de um vírus? 
Parte final

Rev. Valdeci Santos – Secretário Nacional 
de Apoio Pastoral da IPB



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 31/maio
CLASSES Participantes

Intermediário 11
Adolescentes 11

Mocidade 19
Nova Vida 14

Doutrina Básica 46
Boa Pergunta! 6

Missões e Evangelismo 7
Ética Cristã 29

TOTAL 143

PRÓXIMO SÁBADO!

DRIVE THRU DA FEIJU CENTRAL 
No dia 13 de junho (14 às 16horas) haverá 
o 2º Drive Thru na Igreja. A equipe da co-
zinha 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 entreg-
ues para as pessoas que encomendarem 
antecipadamente. Cada porção de 1/2 
Kg custa R$ 15,00. A Junta Diaconal re-
ceberá doação de ROUPAS DE FRIO e 
ALIMENTOS e haverá medição de tem-
peratura corporal.



comunidade
DIA DE PENTECOSTES e PERSEGUIÇÃO 
AOS CRISTÃOS 

O calendário litúrgico da igreja cristã 
apontou no último domingo como o Dia 
de Pentecostes. O registro bíblico mos-
tra que ocorre 50 dias após a Páscoa e 
a igreja que tem nessa ocasião sua “in-
auguração oficial” tem em Jerusalém 
o início das perseguições. Por isso que 
hoje, o domingo seguinte, intercedem-
os pelos cristãos que em muitas partes 
do mundo continuam sofrendo perse-
guições pela fé em Cristo.

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.

TESTE BÍBLICO 115 
1) Houve mais de uma dinastia no Reino 
de Judá? 2) Qual era a atribuição dos de-
scendentes de Arão? 3) A quem foram 
dadas as cidades de refúgio?  4) Como 
deve ser tratado o irmão surpreendido 
em alguma falta? 5) Por que não deve-
mos zombar de Deus? RESPOSTAS ÀS 
PERGUNTAS DO TESTE ANTERIOR – 1) 
A descendência de Noé chega aos filis-
teus na seguinte seqüência: Noé gerou 
a Cão, Cão gerou a Cuxe, Cuxe gerou a 
Casluim de quem descendem os filisteus 
- 1 Crônicas 1-4; 8-12. 2) O pai de Midiã e 
dos Midianitas foi Abraão, que os gerou 
de Quetura - 1 Crônicas 1.32. 3) Dos filhos 
de Jacó, foi Judá o ancestral de Davi - 1 
Crônicas 2.3-15. 4) Os verdadeiros de-
scendentes de Abraão são os que per-
tencem a Cristo (os Cristãos) - Gálatas. 
3.29. 5) A excelente bênção que Cristo 
trouxe, pelo seu nascimento, aos que 
estavam debaixo da Lei consistiu, em 
resgatá-los do pecado, e, conceder-lhes 
a adoção de filhos - Gálatas. 4.4-5. 

REFORMA DO TEMPLO 
Mantenha as orações para que não 
ocorra nenhum acidente entre os tra-
balhadores e tudo possa transcorrer 
rápida e tranquilamente. O novo forro 
está praticamente concluído e as plac-
as de absorção acústica serão instala-
das em breve. Amanhã começam os 
serviços de pintura. Participe com suas 
ofertas.



07 
Marli Schifferli Lopes             99319-6948
Marineide e Rev. Carlos Eduardo, 
34 anos de casamento           99593-9980
Lilian e Anderson Ferreira, 
6 anos de casamento            98362-7840

08 
Edison Souza                99270-1576
Leonardo Rocco Ando               98154-0351
Marcelo Marini                  3271-4595
Maria e Iraque Gimenez, 
57 anos de casamento                3278-2720

09
Joelma Aparecida de Souza            99557-8118

10 
Elisabeth Amaral da Silva             99774-8598
Lúcia Mayumi Katayama              99624-4015

11
Haydée e João Signorelli, 
44 anos de casamento                 98111-8191
Ulli e Renato Signorelli, 
10 anos de casamento               98228-7778

12 
Edna Rosolém Martelo                 3272-7567
Hamilton Ribeiro Junior                3289-9508
Camila e Vandré Venitelli, 
16 anos de casamento               98209-5977
Emília Hoffmann Madureira           99247-8188

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.
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Secretaria: seg. a sex. das 8 às 17h30. 
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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 – Deus sempre dirige a história, três meses de quarentena não diminuem o 
poder Daquele que criou o tempo;

2.DEPARTAMENTOS - UMP, União da  Mocidade Presbiteriana – Conselheiro Presb. 
Robinson de Gennaro – Pres. André Iamarino, Vice Pres. Cindy Trancoso, 1ª Sec. 
Rebeca Iamarino, 2º Sec. Camila Felício, Tes. Paula Silveira;

3. OFICIAIS – Presb. Eli Hoffmann Madureira,  Diác. Alison de Carvalho Fernandes e 
respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Josué Yupanqui (APMT, Ayacucho-Peru) e 
Rev. Wagner e Marilaine (JMN, Bom Despacho-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 Infraestrutura – Sr. Pedro Leone Luporini 

dos Santos;
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, Mateus 

Felicio.

agenda de oração


