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Essa semana um post chamou a atenção e a frase era a seguinte: “Se cada pessoa 
tivesse medo de ser contaminado pelo pecado da mesma forma que tem medo de 
pegar corona vírus, o inferno iria à falência”. E não é que é verdade? A Bíblia ensina 
que o salário do pecado é a morte, enquanto muitos são curados do corona. A Bíblia 
ensina que o pecado promove separação eterna de Deus, enquanto o corona traz um 
afastamento temporário das pessoas. Enfim, a expressão faz pensar no que realmente 
é a preocupação de tanta gente.

Isso não quer dizer sobre o não cuidado sanitário contra essa enfermidade, mas sim 
sobre a falta de proteção e o tanto de exposição para com algo que é infinitamente 
maior e mais danoso, pois afeta corpo e alma. Um exemplo da Bíblia para esclarecer o 
que está sendo dito aqui é a palavra de Jesus aos discípulos, estimulando-os ao trabalho: 
"Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham 
medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno" (Mt 10:28).

E Jesus não estava falando do diabo ou inferno, mas falando do próprio Deus. Se 
havia preocupação sobre segurança física, muito mais deveriam se preocupar com 
segurança espiritual. O princípio é o mesmo para os nossos dias e a aplicação também é. 
O exercício de fé tem se acentuado nestes tempos por causa da angústia generalizada 
em função da falta de solução, desencontros de comando, não haver resposta rápida 
da ciência. Mas, e quando tudo voltar ao “normal”, a fé continuará acentuada ou se 
mostrará como a onda do mar que vem e depois volta para trás? 

Não é difícil observar que estabelecer ordem e prioridade não é virtude de muita 
gente. A reflexão sobre coisas importantes perde vez para coisas urgentes. Por isso 
que não podemos deixar o “importante” se tornar “urgente”, pois nessa hora há 
precipitação na resposta, na decisão, no comportamento. Quando o coração está em 
paz, decisões importantes são tomadas com grandes chances de acerto. E caso seja 
uma decisão equivocada, o mesmo coração em paz consegue retroagir e tomar o rumo 
certo. Mas o coração atribulado tem imensas chances de errar nas decisões e ao tentar 
corrigir, cai em novos erros.

Por isso o alerta para atentar ao que é importante. Cuidar da saúde física é sim, mas 
muito mais importante e necessário é cuidar da saúde espiritual. 

Rev. Carlos Eduardo

Reflexões na quarentena



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 14/junho
CLASSES Participantes

Intermediário 1 6

Intermediário 2 9

Adolescentes 12

Mocidade 17

Nova Vida 13

Doutrina Básica 47

Boa Pergunta! 12

Missões e Evangelismo 5

Ética Cristã 26

TOTAL 147

REFORMA DO TEMPLO 
Mantenha as orações para que não 
ocorra nenhum acidente entre os tra-
balhadores e tudo possa transcorrer 
rápida e tranquilamente. A pintura geral 
foi concluída nesta semana e a parte das 
novas instalações de iluminação. Nesta 
semana encerra a colocação de placas 
acústicas e começa a limpeza pós obra. 
As obras estão dentro do cronograma 
previsto. Participe com suas ofertas.



comunidade
TESTE BÍBLICO 117 

1) Quem era Asafe, e qual era o seu 
serviço? 2) Por que motivo Davi resolveu 
construir um templo a Deus? 3) Apro-
vou Deus o plano de Davi de Lhe edifi-
car um templo? 4) Quando foi que Deus 
escolheu os remidos para salvação? 5) 
De que maneira o crente é selado por 
Deus? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO 
TESTE ANTERIOR – 1) Saul pertencia à 
tribo de Benjamim – 1 Crônicas 8.1,33; 2) 
Ninguém matou Saul. Ele se suicidou – 1 
Crônicas 10.4; 3) Joabe tornou-se chefe 
e comandante de Davi por que foi ele o 
primeiro a subir e ferir os jebuseus – 1 
Crônicas 11.6; 4) Devemos fazer o bem 
sempre que tivermos oportunidade – 
Gálatas. 6.10; 5) A única coisa em que 
Paulo encontrava motivo para glori-
ar-se era na Cruz de nosso Senhor Jesus 
Cristo – Gálatas. 6.14.

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.

LIVE DA UMP 
Próximo sábado, dia 27 de junho, às 
19h30 pelas redes sociais de Igreja, os 
jovens farão o culto com transmissão a 
todos que quiserem participar virtual-
mente. Reserve esta data e envolva-se 
na comunhão com os nossos jovens.

CRISTÃOS PELO MUNDO 
A Missão Portas Abertas traz infor-
mações sobre o trabalho missionário ao 
redor do mundo para nossa intercessão 
pelos cristãos perseguidos. Conheça 
a realidade deles e ore também. “Des-
de os tempos bíblicos, Cristo avisava 
a todos que a perseguição por causa 
do nome dele iria acontecer. Judeus, 
romanos, persas, godos, governos co-
munistas e extremismo religioso foram 
alguns dos grupos hostis aos discípulos 
de Jesus em diferentes épocas. Atual-
mente, grande parte de ataques contra 
os cristãos na Ásia, África, Europa e Ori-
ente Médio são cometidos por radicais 
islâmicos. Eles enxergam a cultura oci-
dental como uma ameaça aos valores 
muçulmanos e travaram uma jihad, ou 
guerra santa, contra os infiéis. A prática 
fundamentalista da fé islâmica tem ser-
vido como base para que muitos grupos 
surjam, sequestrem, torturem e matem 
cristãos que insistam em se manter 
fiéis a Cristo. Porém, a interpretação 
da ordem de eliminar os infiéis apa-
rece atrelada às recompensas celestiais 
onde aqueles que morrerem pela causa 
do islamismo terão todos os tipos de 
prazeres, como possuir um palácio de 
pérolas, desfrutar de várias virgens, e 
comer dos melhores manjares divinos.” 
A partir da próxima semana vamos ver 
sobre 5 grupos extremistas.



21 
Antônio Carlos Patrocínio                 3241-7070
João de Sá Viana                 3832-0938
Lucas Rocco Ando             98140-4039

22
Marília e Bruno Dias 
7 anos de casamento              99210-1493

23
Márcio Gabriel Stein Inada  
Antonio Trancoso de Oliveira Jr.   98999-9181
Silvana Ferrer de Souza    (16) 98152-9799
Mateus Augusto Alves              98420-5691

24 
Hulda Mara Giesbrecht                 3255-2043
Antônio Clemente da Silva                3225-6793
Matheus da Silva Cavalcante        98294-8956

26
Roverson Antonio Cardoso              98118-1302
Ana Lúcia e Marcos Fidelis, 
5 anos de casamento              98750-0640

27 
Aidée Costa Ferreira Stecca           99703-8196
Emerson Vida da Silva              99771-2094
Karen Christina Caetano            99798-0566

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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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 – Um benefício da quarentena é o tempo suficiente para leitura da bíblia. 
Você tem feito isso?

2.DEPARTAMENTOS - Coral Rev. Zacarias de Miranda: Conselheiro: Presb. Eladio de 
Campos; Pres. Samuel Oliveira; Vice Pres. Marcos Cruz; Secretárias: Leila, Rute e 
Terezinha; Regentes: Laura, Ricardo e Rafael; Pianista: Cíntia;

3. OFICIAIS – Presb. Waldemar de Lucca Jr,  Diác. Antônio Clemente da Silva e 
respectivas famílias;

4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Jesus Augusto L. Tuppia (APMT, Huancayo-
Peru) e Rev. Paulo e Raissa (JMN, Ebenézer-Santo Antônio do Amparo-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 de Relações Institucionais – Sr. Wanderley 

de Almeida;
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


