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Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou
para mim e me ouviu quando clamei por socorro"
(Salmo 40.1)
Esperar nunca foi tão necessário. Esperamos por cura, por uma vacina, pelo fim da
quarentena e da pandemia. Esperamos sair melhores “dela”. Esperamos pelo retorno das
atividades, por uma retomada da economia, por mais portas de emprego, oportunidades
de estudo, pelas aulas presenciais.
Esperamos por um país mais justo, mas honesto, mais temente a Deus. Esperamos
o fim da corrupção, das fraudes e dos desvios. Esperamos conversas mais amenas e
mais inteligentes sobre nossas opiniões políticas. Esperamos por mais compaixão, mais
solidariedade e mais respeito. Esperamos o fim do julgamento de alguém simplesmente
pela cor da sua pele.
Esperamos por mais sorrisos largos sem máscaras, mais abraços apertados sem
medo de contágio, pelos almoços com a casa repleta de amigos e familiares. Esperamos
pelo reencontro com aqueles que estão longe de nós e que enchem o nosso coração de
saudade. Esperamos por reconciliação, por mais diálogo e mais risadas gostosas dentro
de nossas casas.
Esperamos pelos cultos presenciais, pelos encontros repletos de boa palavra, boa
música e boas conversas. Esperamos ver as Igrejas repletas de adoradores. Esperamos
por mais santidade e mais sabedoria nas escolhas diárias. Esperamos um avivamento
genuíno que venha de Deus para os nossos corações. Esperamos pela volta de Jesus, pelo
fim das nossas lutas e pelo grande dia em que O veremos face a face.
Como diz a canção: "vivemos esperando dias melhores...". Enquanto esperamos, que
haja esperança viva firmada em Cristo. Enquanto esperamos, que haja confiança plena no
Senhor. Enquanto esperamos, que haja gratidão por aquilo que Ele já fez, faz e certamente
fará. Enquanto esperamos, que haja perseverança em prosseguir com coragem, vivendo
para Ele!
Algumas coisas pelas quais esperamos estão totalmente fora do nosso controle. É
preciso continuar a esperar (aliás, será que temos algum controle?). Outras estão ao
nosso alcance. É preciso parar de esperar e agir. Que Deus nos ajude nesse tempo de
espera e nos dê o discernimento necessário para distinguirmos corretamente o tempo
de esperar e o tempo de agir. Não conseguiremos mudar o mundo inteiro, mas podemos
pelo menos tentar mudar e melhorar o mundo ao nosso redor. Deus abençoe a todos nós!
Rev. Flávio Viola Machado

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-rafd-wpg
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-ybhr-rgw
Missões meet.google.com/fpv-xhzr-acy
Ética Cristã meet.google.com/ssa-snub-smg

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.

Relatório acessos EBD 7/junho
CLASSES

Participantes

Intermediário

12

Adolescentes

11

Mocidade

26

Nova Vida

13

Doutrina Básica

42

Boa Pergunta!

13

Missões e Evangelismo

5

Ética Cristã

29

TOTAL

151

comunidade
TESTE BÍBLICO 116
1) Qual era a tribo que Saul pertencia?
2) Quem matou Saul? 3) De que maneira Joabe tornou-se chefe e comandante
de Davi? 4) Qual é o limite para fazermos
o bem? 5) Qual era a única coisa em que
Paulo encontrava motivo para gloriar-se?
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE
ANTERIOR – 1) Não. Houve apenas uma
dinastia no reino de Judá. Ler 1 Crônicas 3. 10-16; 2) A atribuição dos descendentes de Arão era fazer ofertas sobre o
altar do holocausto e sobre o altar de incenso, segundo a ordenação de Moisés
- 1 Crônicas 6.49; 3) As cidades de refúgio
foram dadas aos filhos de Arão - 1 Crônicas 6.57; 4) Se um irmão for surpreendido nalguma falta, os que são espirituais
devem corrigi-lo com espírito de mansidão, guardando-se para que não seja
também tentado - Gálatas 6.1; 5) Não devemos zombar de Deus porque de Deus
não se zomba, pois o nosso Deus é fogo
consumidor, é Deus zeloso - Deuteronômio 4.24.
REFORMA DO TEMPLO
Mantenha as orações para que não
ocorra nenhum acidente entre os trabalhadores e tudo possa transcorrer rápida e tranquilamente. Forro colocado e
pintura em andamento. As obras estão
dentro do cronograma previsto. Participe com suas ofertas.

CONSELHO
Na reunião realizada em 06/06, algumas
das deliberações: 1. Recebeu relatório da
Tesouraria, dando graças a Deus pela fidelidade dos irmãos na contribuição que
faz com que a Igreja possa manter seus
compromissos em dia; 2. Obteve as informações sobre andamento da reforma
do templo, com 113 contribuintes ativos,
mas continuando no desejo de que mais
membros se comprometam com essa
obra; 3. Recebeu como novos membros
da Igreja, por Carta de Transferência,
os jovens MATEUS AUGUSTO CORREIA
ALVES (vindo da 4ª IP Garanhuns-PE),
LUCAS DUARTE MOURA SILVA (vindo
da IP Chácara Primavera), HANNAH KIYOE e sua irmã HILLARY AKEMI RUIMATTA MAEDA (vindas da IP Pq. Industrial).
Transferiu Bianca Mangueira Frari para
a IP Chácara Primavera; 4. Resolveu por
não retomar ainda os trabalhos presenciais da igreja (cultos dominicais) por não
ver segurança nas atuais medidas governamentais, por cuidado com o povo
de Deus sob nossa guarda enquanto
ocorrem os ajuntamentos e pelo espaço
limitado atual (uso do Salão Social para
apenas 20 pessoas). Para o mês de julho
haverá nova avaliação; 5. Tem acompanhado as informações sobre participação
nos cultos e EBD online, bem como do
funcionamento dos departamentos
por meio dos conselheiros; 6. Mantém
atenção a situação para acompanhamento especial e pastoreio dos presbíteros.
FALECIMENTO
Na última quinta-feira faleceu D. Ruth
Fernandes Perfeito, mãe de nossa irmã
Mirian e avó da Elaininha. Estava com
92 anos, nestes últimos dias abatida
por uma pneumonia. Que o Espírito
Consolador cuide de toda família, pois
a certeza da salvação em Cristo nos dá
a alegria do viver na glória eterna com o
Senhor. "Bem aventurados os que morrem no Senhor pois descansam de suas
fadigas".

aniversariantes
14
Elídia Soares de Santin
3722-2176
Miriam Bidoli Fernandes
98201-7553
Gláucio Domingos Moras
99620-9798
Reinaldo Augusto Peçanha
99140-9401
15
Adail Dias Batista
98242-1000
Luiz Vicente F. de Mello Filho (11) 97471-3948
16
Joice Cristina Peçanha
99555-0822

17
Bruno Henrique Dias
19
Mauro Mairton Giesbrecht
20
Alcides Fernandes Neto
Hermes Rodrigues Alves
Renã Araujo Maciel
Priscila e Eduardo Tonicioli,
11 anos de casamento

99210-1493
3255-2043
3276-4079
98769-7274
98192-5905
98817-6366

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 – Há um grande esforço na reforma do templo e o propósito é a Glória de
Deus. Você está disposto a ajudar?
2.DEPARTAMENTOS - SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina-Conselheiro Presb. Paulo
Fernando de Andrade Silva - Pres. Lia, Vice Pres. Elisabeth, 1ªSec. Neusa, 2ªSec.
Eva, Tes. Cleuza;
3. OFICIAIS – Presb. Eduardo Leopoldo F. Oliveira, Diác. André Gustavo Correia
Mendes e respectivas famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Alfonso Cervantes Zarate (APMT, ArequipaPeru) e Rev. Eliomar e Luciana (JMN, Diamantiva-MG);
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DESTE MÊS – Miss. Rev. Jorge Neves e Jarci, APMT - Oriente
Médio;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos domésticos em cada família;
7. AUTORIDADES – Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Sr. Rogério Menezes;
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.

Agência 6852-7
conta 111850-1

Agência 9113
conta 00800-8

Agência 3083
conta 13000192-8

