PROGRAMAÇÕES REGULARES

TERÇA-FEIRA - 20H

PARQUE INDUSTRIAL I - Residência da irmã Evanir - Rua
Francisco Alves de Oliveira, 263,
Parque Industrial - Telefone 32733263.
PARQUE INDUSTRIAL II - Residência da irmã Aline Fernanda
Salvadeo - Rua Carlos Augusto
Barbosa de Oliveira, 209, Parque
Industrial - Telefone 3272-0972.
PARQUE PRADO - Informações
Virgínia e Pb. Ivam - Telefone
99772-3257 / 3238-6577.

QUARTA-FEIRA

19H30 - SÃO BERNARDO I - Residência dos irmãos Pb. Jorginho
e Bia – Rua Dr. Alves do Banho,
796, apto 31, torre 2, São Bernardo - Telefone 98147-9703 / 991692479.
20H - NOVO CAMPOS ELÍSEOS
- Residência dos irmãos Lucinaldo
e Mônica – Rua Arthur Nogueira,
422 - Telefone 3229-4461 / 993919203.
JARDIM ROSEIRA - (Em frente
PUCC, Av. John Boyd Dunlop),
Residência dos irmãos Pb. Gustavo e Amália - Rua Antonio Souza
Lima, 48, Bloco 1, apto 45, Residencial Parque Fazenda, Jardim
Roseira - Telefone 3368-5874.
VALINHOS - Residência dos irmãos Edimilson e Irene – Rua
Vinhais, 12, Parque Portugal, Valinhos - Telefone 98250-1768.

QUINTA-FEIRA

9H - ATAV - VIDA NOVA - Informações com Pr. Bob - Telefone
98132-5309.
13H30 - 14H30 - PARQUE INDUSTRIAL V - Residência da
Cleide - Rua Antônio José da Silva Martelonho, 333, esquina com
Rua Francisco Alves de Almeida.
19H30 - PARQUE INDUSTRIAL
IV - Na IPPI - Rua José Pinto de
Camargo, 90, Parque Indutrial Responsáveis os irmãos Alexandre e Helaine - Telefone: 25113444.
20H - PARQUE INDUSTRIAL III Rua José Pinto Camargo, 90 - Telefone 3238-7254.

SEXTA-FEIRA

20H - JARDIM SANTA AMÁLIA Residência dos irmãos Estefeson
e Águila - Rua José Queiroz Telez,
54, Jardim Santa Amália -Telefone
3395-2786.
20H - JARDIM MARCELINA - (entrada antes de chegar a rotatória
do Shopping Iguatemi) - Residência dos irmãos Henrique e Ana
Lúcia Casaroto - Rua Salim Feres,
427, casa 16, Santa Marcelina,
Green Park - Telefone 3252-0988.

SÁBADO - 20H

PARQUE INDUSTRIAL VI - Juventude - Rua José Pinto de Camargo, 112, Parque Industrial - Telefone 98242-2471.

Rua José Pinto de Camargo, 90 - Pq. Industrial - Campinas - SP - CEP 13031-291

Reunião de Oração: Segunda a sexta, às 7h; domingos, às 18h30.
Grupos Pequenos: Verifique os dias da semana e locais informados
neste boletim.
Escola Dominical: às 10h.
Culto Dominical: às 9h e às 19h.

A IGREJA CONTA COM VOCÊ!

Participe da manutenção da obra do Senhor.
Deposite seus dízimos e ofertas diretamente na conta do Banco Bradesco (Banco: 237, Agência: 0605, C/C: 511-8, CNPJ:
18.749.082/0001-37). O comprovante de depósito ou transferência
pode ser enviado no seu envelope de dízimo. Os cheques devem
ser cruzados e nominais à Igreja Presbiteriana do Parque Industrial.

LIDERANÇA
EQUIPE PASTORAL
Pr. Carlos Roberto (Bob)
Pr. Alfredo Luiz Costa Filho
Sem. Valter Matheus 			

3238-7254 / 98132-5309
3281-4686 / 98811-1574
98812-9903

CONSELHO
Pb. Ivan Lee
Pb. Henri Maeda
Pb. André Gustavo Topa		
Pb. Marcelo Lima Pinto 		
Pb. Jorge Brito M. Gonçalves

99772-3257 / 3238-6577
99107-9033 / 3722-2996
3368-5874
3254-1193
2511-0758 / 99169-2479

JUNTA DIACONAL
Dc. Ricardo Teixeira de Oliveira		
Dc. Jorge Marques Gonçalves
Dc. José Alexandre Topa 		
Dc. Pedro Cepolini 			
Dc. Gilmar Sechini 			
Dc. Estefeson Gonçalves Lira		
Dc. Alcindo Pacheco de Medeiros

3227-8196
99124-6056 / 3384-7613
99180-1459
99140-4463
3268-6990
3395-2786
98170-1196

SEJA BEM-VINDO!

01 DE MAIO DE 2017

A BUSCA PELO MELHOR
“ E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com
todo o vosso coração.” Jeremias 29:13
Normalmente quando falamos em buscar o melhor, associamos nossas necessidades às coisas materiais, porém sempre que associamos esta busca com Deus, nos deparamos com
uma divisão que nos coloca muitas vezes em um dilema. São os
limites entre o tangível e intangível, o finito e o infinito, o visível e
o invisível.
Karen Armstrong, uma cientista Inglesa disse: (Um dos
motivos pelos quais as religiões parecem irrelevantes hoje, é que
muitos de nós não temos mais o senso de que estamos cercados
pelo invisível).
Em outras palavras passamos a não dar mais crédito a
tudo quanto nos cerca. Pensamos e raciocinamos apenas naquilo
em que vemos que tocamos, numa cultura cientifica e tecnicista
que nos conduz exclusivamente ao mundo físico e materialista.
Para melhor compreensão, podemos imaginar pelas
histórias que nos chegam através de nossos pais e avós. Na
época em que as casas não tinham luz elétrica, as famílias sentavam-se sob a luz de um candeeiro e naquele ambiente à meia
– luz, estórias fantásticas aconteciam e faziam com que as pessoas, (adultos e crianças), acreditassem naquelas fábulas como:
saci-pererê, mula-sem-cabeça e outras lendas de nosso folclore.
Depois disso, veio à energia elétrica e com sua chegada
muitos dos mistérios se foram. Depois veio a televisão, computadores, internet, ou seja, com a criação midiática e tecnológica,
acabaram de vez com esta visão do sobrenatural.
Mas o medo do homem pelo desconhecido faz com que
ele vá buscar guarida na religião. E pensa que todos os caminhos
levam a Deus. E na busca pelo melhor, o homem corre para todos

os lugares, numa crendice total.
Porém quando pensamos na busca pelo melhor, somos
levados a pontuar melhor os nossos pensamentos.
O texto que lemos do profeta Jeremias nos coloca diante
de Deus respondendo esta pergunta: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Este é o nosso
Deus, que não olha para a nossa aparência, se somos feios, ricos
ou pobres.
Ai está à chave de nossa busca a Deus, devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E o que quer dizer isto? Devemos buscar a Deus com sinceridade, arrependimento, humildade,
amor, porque nosso Deus é Deus de amor.
Encontramos Deus oferecendo graciosamente o seu
amor, como PAI amoroso, que ama e cuida de seus filhos, que
está a todo o momento ao nosso lado de braços estendidos nos
convidando para sermos salvos, bastando apenas que nos apropriemos desta maravilhosa promessa.
E o Espírito Santo de Deus ainda hoje clama por você
que não se apropriou destas promessas, que ainda não buscou
a Deus com pureza de coração. Estenda sua mão ao encontro
da mão de Deus, ELE espera que você ainda hoje o aceite como
único salvador de sua alma.
CONCLUSÃO
O homem por ser dotado de inteligência, vive em seu
mundo em uma constante busca. Sempre que um desafio é vencido um novo já entra em seu lugar.
Podemos identificar este esforço nas grandes conquistas
do nosso século. Em todas as áreas de ação do homem.
NA MEDICINA = A lepra – A tuberculose – O câncer – A AIDS Genoma
NA ELETRÔNICA = A Hiper-evolução dos computadores
NO ESPAÇO = A ida do homem à lua, a exploração do solo de
Marte, descobertas de novos astros, etc.
Muitas vezes buscamos sempre o melhor para nossa vida material e nos esquecemos que tudo isso aqui vai passar, e o que
teremos preparado para a outra vida (a Eterna)?
Chegou a hora de mudarmos isso, chegou a hora de trabalharmos ainda mais, de buscarmos a Deus e tudo o que ele tem
para nós.
Chegou o momento em buscarmos o melhor de Deus
para nossas vidas.
Deus abençoe sua vida!
Pr. Carlos Roberto (Bob)

A IGREJA PRESBITERIANA DO PARQUE INDUSTRIAL,
localizada na Rua José Pinto de Camargo, nº 90 – Parque
Industrial – Próxima ao Colégio Anglo Unidade Center Ville.
Visite o nosso site www.ippi.org.br.
Em todas as nossas atividades queremos acolher VOCÊ E
SUA FAMÍLIA...
1. Escola Bíblica Dominical – aos domingos, das 10h –
11h15, com aulas e classes para todas as faixas etárias.

4. Grupos Pequenos - de terça-feira até sábado, locais e horários ver
na última página deste informativo.
E temos mais trabalhos para assistir VOCÊ E SUA FAMÍLIA:
1. Encontro de Adolescentes semanais;
2. Encontro de Jovens semanais;
3. Encontro de Crianças mensais;

4. Encontro de Casais mensais;
2. Culto de Domingo – das 19h – 20h30, com ministração
de um louvor inspirativo, mensagem reflexiva e desafiadora, espaço para as crianças, espaço para os adolescentes.

3. Celebrando a Restauração – às quintas feiras, das
20h – 21h, na Igreja. Momentos de vitórias sobre hábitos, mágoas, amarguras... Cura Interior. Ambiente seguro
onde pessoas quebradas possam experimentar o amor de
Cristo, baixar suas defesas, confrontar seus problemas e
encontrar na misericórdia, graça e poder de Deus a força
para viver vida restaurada ao padrão que Ele estabeleceu.

5. Encontro Vem Ser - Realizamos palestras preciosíssimas
e totalmente GRATUITAS. Este evento aperfeiçoa oportunidades relevantes para você crescer profissionalmente. Por
conseguinte, tem como objetivo a busca da excelência na
vida profissional e sutilmente espiritual. Pois, o VEM SER
tem como intuito maior, anunciar o evangelho através de palestras na capacitação de várias áreas profissionais;

6. Moto Clube Águias de Cristo – Encontro
quinzenais.

