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Não deixe para depois

“Buscai o Senhor enquanto se pode achar;
invocai-o enquanto está perto” Isaías 55.6
Existem decisões que não podem ser adiadas, como se houvesse possibilidade de
tomá-las depois, em outro momento, em outra oportunidade. Até porque, considerando
a brevidade da vida, nossa fragilidade e as incertezas em relação aos amanhãs, não
há como garantir que as oportunidades de hoje, estarão “disponíveis amanhã”... aliás,
quem de nós tem certeza sobre os amanhãs? Desta forma, hoje é o tempo oportuno
para as decisões mais importantes da vida: “Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te
socorri no dia da salvação; eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis agora, o dia
da salvação...” 2 Co 6.2.
Não deixe para depois buscar o Senhor. A expressão bíblica em Isaías aponta para
esta urgência de buscar o Senhor enquanto “podemos achá-lo... enquanto está perto”,
ou seja, haverá um tempo em que isso não será mais possível. Não podemos viver
adiando este tempo de busca do nosso Deus. Precisamos hoje, nos voltar para Ele com
os corações humildes, contritos, dependentes Daquele que é a única fonte de salvação.
Hoje é o tempo oportuno de buscar o Senhor e desta forma, ser achado por Ele.
Não deixe para depois relacionar-se com Ele. Faça o que foi ensinado por Jesus:
“entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto...” (Mt
6.6), que nos responderá conforme a Sua vontade que é “boa, agradável e perfeita”
(Rm 12.2). Há tantas bênçãos decorrentes de um relacionamento sincero, diário e
constante com nosso Deus e na medida em que adiamos nossas orações e nossa
“entrega”, não recebemos bênçãos especiais reservadas para aqueles que clamam e
buscam ao Senhor! Hoje é o tempo oportuno de relacionar-se constantemente com
Deus através do “diálogo da oração”.
Não deixe para depois a vida abundante em Jesus. Jesus afirma que ele veio para
dar “vida em abundância” (Jo 10.10), ou seja, vida verdadeira, que transborda, que faz
sentido, que é completa e que se realiza na presença de Deus. Todo aquele que ouve a
voz de Jesus e atende ao seu chamado, pode aproveitar desta vida tão abençoada que
apenas Ele pode nos oferecer. Por que contentar-se com migalhas? Por que viver menos
do que Ele oferece? Hoje é o tempo oportuno de desfrutar da vida em abundância que
somente Cristo oferece.
Que Deus nos abençoe a fim de não adiarmos estas decisões tão importantes, afinal,
como diz o ditado: “Não deixe para amanhã o que você pode – e deve – fazer hoje!”
Rev. Flávio Viola Machado
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Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto		
99593-9980, 3396-8739
Rev. Flávio Viola Machado (auxiliar) 		
99109-6613
Rev. Carlos Aranha Neto (jubilado) 		
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Seminaristas:
Luis Carlos de Lima, Felipe Matheus de Lima,
Rúben Machado, Rafael Pasquantonio.
Missionários:
Ivanda Borges, Rev. Wilson Rodrigues,
Rodrigo Quaresma.
Parcerias: JMN/IPB Campo de Roda Velha
(BA), Os Gideões Internacionais no Brasil e
Missão Asas de Socorro.

Cultos transmitidos pela internet:
Manhã: 9horas
Noite: 19horas
https://www.facebook.com/igrejaipcamp/
live_videos/
https://www.youtube.com/igrejaipcamp/live
CLASSES DA ESCOLA DOMINICAL (online):
1) Salmos - Facebook/Youtube
2) Nova Vida - http://meet.google.com/fqdkzuy-ooc
3) O Cristão No Mundo Contemporâneo http://meet.google.com/ssa-snub-smg
4) Carta aos Gálatas - http://meet.google.com/
yjy-ybhr-rgw
5) Doutrina no Apocalipse - http://meet.
google.com/hpd-ysdx-whq
6) Mocidade - http://meet.google.com/wxssbva-sut
7) Adolescentes - http://meet.google.com/csdrafd-wpg
8) Intermediário 1 - http://meet.google.com/
fbh-vzgq-zjw
9) Intermediário 2 - http://meet.google.com/
pzz-nssu-bbm

GRUPOS DE COMUNHÃO

Informe-se com os líderes sobre a reunião.
Quarta-feira - 20horas
CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha Neto 3365-4359
SÃO QUIRINO - Beth e Walmir Vida –
3199-9729 /99774-8598
Quinta-feira – 20h30
VIRTUAL: http://meet.google.com/vsf-othj-odf

PÁSCOA SOLIDÁRIA
Estamos participando da Campanha
da Páscoa Solidária, para arrecadação
de alimentos para a Secretaria Presbiterial de Ação Social e Junta Diaconal
numa doação de amor para socorrer
famílias e pessoas que passam por
necessidades nestes tempos de pandemia. Participe nestes momentos de
comunhão e solidariedade, trazendo
sua oferta na secretaria da Igreja, sempre no período da manhã.

comunidade
TESTE BÍBLICO 159
1) Qual dos 3 amigos falou a Jó em primeiro lugar e como o fez? 2) Que disse
Elifaz a respeito do homem que é disciplinado por Deus? 3) Que disse Elifaz
sobre a maneira como Deus disciplina
seus filhos? 4) Por que não poderemos
escapar, se negligenciarmos a grande
salvação que Deus nos oferece? 5) Quem
provou a morte por todos os homens?
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO TESTE
ANTERIOR – 1) 3 amigos de Jó - Elifaz,
Bildade e Zofar - vieram para consolar
Jó - Jó 2.11; 2) Os amigos de Jó permaneceram em silêncio junto dele por 7 dias
por causa de sua grande dor - Jó 2.13; 3)
Jó amaldiçoou, em primeiro lugar, o dia
de seu nascimento - Jó 3.1; 4) O cetro do
reino de Cristo é cetro de eqüidade - Hebreus 1.8; 5) Para não nos desviarmos das
verdades ouvidas devemos apegar-nos a
elas com mais firmeza - Hebreus 2.1
P R O G R A M A
VERDADE E VIDA
Por razões comerciais, a Rede Bandeirantes encerrou o contrato de
transmissão deste
programa
evangelístico. Se você assiste ou deseja
compartilhar com alguém para que
seja abençoado com a pregação da Palavra, a veiculação é pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil.
CADA DIA FAMÍLIA
Temos 1.000 exemplares do devocionário Cada Dia com reflexões para a
família. É uma maneira de levar consolo e evangelização nestes tempos conturbados. As reflexões escritas pelo
Rev. Hernandes Dias Lopes tratam de
“Pais e Filhos – Semeadura Certa, Colheita Garantida”. Estão disponíveis na
secretaria da Igreja.

ORANDO PELO MUNDO
Quando a guerra na Síria completou
nove anos, um novo inimigo invadiu o
país: a COVID-19. As cidades em ruínas,
os hospitais destruídos e os campos de
deslocados superlotados foram fatores
que contribuíram para a propagação
do coronavírus. Além disso, no outono
de 2020, enormes incêndios se espalharam pelas florestas no território. Nesse
cenário de destruição, cristãos de todo
o mundo se mobilizaram e os parceiros
locais da Portas Abertas conseguiram
distribuir mais de 21 mil pacotes com
itens de socorro imediato, como alimentos e produtos de higiene. “Nós
sofremos muito nesta pandemia como
igreja e como povo. Principalmente por
causa dos anos de guerra, enfrentamos
uma crise econômica e, depois disso, as
sanções à Síria tornaram as coisas ainda piores. A contínua inflação tornou a
vida insuportável para os sírios e então a
COVID-19 foi a gota d’água”, conta Mousa Sankari, parceiro na Igreja do Nazareno em Latakia. Apesar da Síria não estar
mais constantemente nas manchetes
dos jornais, a população ainda sofre com
insegurança, falta de óleo diesel, alimentos, eletricidade e até remédios. Desde
que a guerra civil começou na Síria, em
2011, mais de 500 mil pessoas foram mortas durantes os conflitos e cerca de seis
milhões de sírios fugiram do país em busca de segurança mínima para viver. Mas
ainda há cerca de seis milhões de pessoas deslocadas no território vivendo em
acampamentos superlotados, sem água
potável e alimentos suficientes para as
necessidades diárias. Nesse contexto,
cristãos ao redor do mundo se uniram
para socorrer os irmãos e irmãs afetados
pela guerra que ainda continuam no território. Até agora, um milhão de pacotes
de alimentos foram doados, 518 casas
reformadas e 12 mil pessoas beneficiadas
em programas de treinamentos e workshops. (Informações da Missão Portas
Abertas).

aniversariantes
11
Paulo Miranda Weigert
98943-6919
Silvana e Ivenio de Souza,
23 anos de casamento
(16) 98152-9799
12
Leda Queiroz de Paula
99797-4828
Leonardo Ferrarezi Pérsio
98228-7400
Elzaphan e José Braga,
52 anos de casamento
3241-1030
13
Roberta Pomarico Castelnovo 98126-6362
Marlene Odete Dias Moisés
3263-0739

Lígia Maria Salviato Mendes
97172-0090
Edgar Aparecido da Silva (48) 99946-3344
14
Marlene Zago da Silveira
3381-3242
15
Irany Ferreira de Abreu
3278-4031
Silvia Isabel Fernandes Ando
99741-2665
16
Adriana e Mauro Dias,
27 anos de casamento
98817-1310
17
Benjamim Loureiro Hoffmann
3203-6610
Marizete Francisca de Oliveira
3231-0178
Matias Tapia Fernandes
98715-0857

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 aqueles que exercem funções na liderança do pais sejam aptos para
os cargos que ocupam em tempos complicados;
2. DEPARTAMENTOS – UPA, União Presbiteriana de Adolescente – Conselheiro Presb.
Hederly Miranda - Pres. Gabriel Corat, Vice Iza de Souza, 1ª Sec. Larissa Moreira, 2ª
Sec. Raquel Elias, Tes. Matheus Brocenschi;
3. OFICIAIS – Presb. João Batista Castelnovo, Diác. Valter Monteiro Lopes e respectivas
famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. Júlio Marcelo F. dos Santos (APMT),
Perth - Austrália; Rev. Paulo e Joana (JMN), Campo Maior - PI;
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Rev. Wilson Rodrigues da Silva e esposa Nina
Souza da Silva (JMN/IPB) - Projeto Jardim das Acácias, na cidade de Luiz Eduardo
Magalhães - BA;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD virtuais;
7. AUTORIDADES – Vice-Prefeito de Campinas, Sr. Wanderley de Almeida;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá
Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso, Álvaro Monzillo, Antônio Moreira,
Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor da Silva, Lilian Hoff Ussami,
Candida Berbert Fonseca, Letícia Ferreira, Lelces Moraes, Maicon Berbert.

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
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