PARTICIPANTES
DA SEMANA:
93 PESSOAS
TERÇA-FEIRA - 20H
PARQUE INDUSTRIAL I - Residência da irmã Evanir - Rua
Francisco Alves de Oliveira,
263, Pq. Industrial - Telefone
3273-3263.
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.
RESIDENCIAL COSMOS Residência da irmã Margareth
Prado - Rua Guilhermina Gomes Lund, 128, Residencial
Cosmos - Telefone 981935057.
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 / 99169-2479.
20H - NOVO CAMPOS ELÍSEOS - Residência dos irmãos
Lucinaldo e Mônica – Rua Arthur Nogueira, 422 - Telefone
3229-4461 / 99391-9203.
JARDIM DO LAGO - Residência de Hudson e Ivanete - Rua
José Florence Teixeira, 1100,
bloco G, apto 41, Jd. do Lago

ll - Telefone 99265-9060.
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, Res. Parque Fazenda, Jd. Roseira - Telefone
3368-5874.
VALINHOS - Residência dos
irmãos Edimilson e Irene – Rua
Vinhais, 12, Parque Portugal,
Valinhos - Telefone 982501768.
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: 2511-3444.
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.
SEXTA-FEIRA
20H - JARDIM MARCELINA (entrada antes da 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.

PROGRAMAÇÕES REGULARES

Reunião de Oração: Segunda a sexta, às 7h; domingos, às 19h.
Grupos Pequenos: Verifique neste boletim.
Escola Dominical: às 10h - Culto Dominical: 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)
Sem. Valter Matheus 			

		

98132-5309
98812-9903

CONSELHO
Pb. Henri Maeda					99107-9033
Pb. Manoel Bento dos Anjos				
99759-9666
Pb. Marcelo Lima Pinto				
98804-9804
Pb. Jorge Brito M. Gonçalves				
99169-2479

JUNTA DIACONAL
Dc. Alcindo Pacheco de Medeiros			
98170-1196
Dc. Jorge Marques Gonçalves			
99124-6056
Dc. José Alexandre Topa				99180-1459
Dc. Gilmar Sechini					99329-2352
Dc. Estefeson Gonçalves Lira			
99838-7896
Dc. Wagner Saes					99964-9092
Rua José Pinto de Camargo, 90 - Pq. Industrial - Campinas - SP - CEP 13031-291
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NÃO SEJA MERA SOMBRA E ECO

Não somos Deus. Por conseguinte, comparados com a Realidade absoluta e final, somos pequeníssimos. Nossa existência é secundária e depende da absoluta Realidade de Deus. Ele é o único Ser
auto existente no universo. Somos derivados. Ele sempre existiu e não
teve princípio. Portanto, ninguém Lhe deu forma. Nós, pelo contrário,
recebemos forma. Ele simplesmente é. Nós, porém, fomos criados. “EU
SOU O QUE SOU” é o nome dEle (Ex 3.14).
No entanto, visto que Ele nos fez com o mais sublime propósito
para uma criatura – desfrutar e manifestar a glória do Criador – podemos
ter uma vida bastante substancial, que dura para sempre. Esta é a razão
por que fomos criados (“Tudo foi criado por meio dele e para ele” – Cl
1.16). Esta é a razão por que nossa sexualidade foi redimida (“Fugi da
impureza... Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a
Deus no vosso corpo” – 1 Co 6.18,20). Esta é a razão por que comemos
e bebemos (“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa
qualquer, fazei tudo para a glória de Deus” – 1 Coríntios 10.31). Esta é a
razão por que oramos (“E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho” – João 14.13). Esta é a razão
por que fazemos boas obras (“Assim brilhe também a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso
Pai que está nos céus – Mateus 5.16 ).
Esta é a razão por que existimos – manifestar a glória de Deus.
A vida humana é completamente centralizada em Deus. Este é o significado de sermos humanos. Nossa natureza foi criada para engrandecer a
Deus. A nossa glória consiste em dar glória a Deus. Quando cumprimos
esta razão de sermos, temos substância. Existe valor e significado em
nossa existência. Conhecer, desfrutar e manifestar a glória de Deus é um
compartilhamento da glória de Deus. Não nos tornamos Deus. Mas um
pouco da grandeza e beleza de Deus está sobre nós, quando cumprimos
este propósito de nossa existência – refletir a excelência de Deus. Esta é
a nossa substância.

Não cumprir este propósito para a existência humana corresponde a ser uma mera sombra da substância que Deus tencionava
possuiríamos quando nos criou. Não manifestar a glória de Deus por
desfrutarmos dEle mesmo, acima de qualquer outra coisa, é ser apenas
um eco da música que Deus tencionou que faríamos quando nos criou.
Esta é uma grande tragédia. Os seres humanos não foram
criados para serem apenas sombras e ecos. Fomos criados para termos as características de nosso Deus, para fazermos música divina e
causarmos um impacto divino. Isto é o que significa ser criado à imagem
de Deus (Gênesis 1.27). Mas, quando os homens abandonam o seu
Criador e amam mais as outras coisas, eles se tornam semelhantes às
coisas que amam – insignificantes, fúteis, sem valor, inconsequentes e
depreciadores de Deus.
Veja como o salmista apresentou este fato: “Os ídolos das
nações são prata e outro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não
falam; têm olhos e não veem; têm ouvidos e não ouvem; pois não há
alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem
e todos os que neles confiam” (Salmo 135.15-18; veja também Salmo
115.4-8).
Pense e tema. Você se torna semelhante às coisas feitas pelos
homens e nas quais você confia: mudo, cego, surdo. Isto é uma sombra
da existência. É um mero eco do que Deus tencionou você deveria ser.
É uma mímica vazia no palco da história, com muito movimento e pouco
significado.
Querido irmão, não seja sombra e eco. Livre-se do espírito
de centralidade no homem, uma epidemia de nossa época. Olhe com
determinação, para ver, conhecer e desfrutar a vida na luz do Senhor.
“Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor” (Isaías 2.5). Na luz
do Senhor, você O verá, bem como a todas as coisas como realmente
são. Você despertará da sonolência de uma existência na terra das sombras. Você anelará por substância e a encontrará. Fará de sua vida uma
música divina. A morte será uma viagem rumo ao Paraíso. E o que você
deixar para trás não serão sombras e ecos, e sim um tributo na terra,
escrito no céu, à triunfante graça de Deus.
“Ó Pai, como tememos o desperdício de nossos anos!
Perdoa-nos por amarmos e envolver-nos com coisas vazias. E por
nosso pequeno amor para contigo. Faze-nos perceber a fé letal em
ídolos. Dá-nos ser sadiamente livres de todas as joias sem valor.
Faze-nos levar o peso de glória. E torna-nos mais semelhantes a
teu Filho. Em seu nome todo-sustentador, oramos. Amém.” Oração
de C.S.Lewis
Pr. Carlos Roberto (Bob)

Uma palavra sobre o Dízimo

Os principais textos bíblicos que tratam da questão são: Levítico 27.3033; Números 18.21-32; Deuteronômio 12.5-18; 14.22-29; 2 Crônicas
31.4-12; Neemias 10.34-39; 13.10-14; Malaquias 3.6-12; Mateus 23.23;
Hebreus 7.1-10.
O principal ensinamento desses textos é que devemos honrar nossos
compromissos com Deus e ser totalmente honestos em nosso procedimento para com ele. Nunca devemos tentar negociar um “acordo” mais
vantajoso nem escapar de nossas responsabilidades. É bom e correto
ofertar em dinheiro para a obra de Deus, mas isso jamais pode ser um
substituto para o serviço que deveríamos estar prestando ao Senhor (1
Samuel 15.22). Não dizimar porque não se concorda com o ensino da
igreja sobre a matéria não justifica não contribuir de forma nenhuma!
Nesse caso estaríamos realmente roubando de Deus.
Muitos dos que têm praticado voluntariamente
o dízimo com fidelidade têm testemunhado do
cuidado providente de Deus nas suas vidas. Por
isso me pergunto se vale mesmo a pena omitirse e não contribuir?

Dia da Comunidade

I – Comissões para o Dia da Comunidade – veja em que comissão você deseja
trabalhar e, procure nossos irmãos: Osmar Garcia, Márcia Garcia e Jomara.
1. tenda do pastel: 2. tenda do cachorro quente; 3. tenda do bolo e doces; 4.
tenda do refrigerante e sorvete; 5. tenda do espetinho; 6. tenda do crepe; 7. kit
de lanche para os voluntários; 8. brechó; 9. equipe de suporte (compras em
itens que faltarem das tendas); 10. equipe de apoio logístico (atender as necessidades e percalços das tendas; direcionar as pessoas em alguma comissão;
abastecer e indicar o almoxarifado); 11. equipe de limpeza; 12. equipe de segurança; 13. equipe de propaganda;14. equipe de som; 15. equipe de filmagem
e fotos; 16. equipe de faixas e cartazes; 17. equipe de sorteio; 18. equipe de
informação; 19. tenda de oração; 21. aferição de pressão e testes de glicemia;
22. auxilio jurídico; 23. caixa; 24. tesouraria; 25. espaço kids; 26. arrecadação
de brindes.
II. Doações para o Dia da Comunidade – veja como você pode contribuir
com a sua doação:
3.1 – FICHA SOLIDÁRIA: Faça uma doação de pelo menos 1 ficha ao comprar as suas, pois, a ficha doada servirá para aquelas pessoas novas em nossa
comunidade que não podem comprar. Dessa forma, as pessoas responsáveis
pelo caixa vão separar as fichas doadas, depois elas mesmas distribuirão para
algumas pessoas responsáveis, para estas procederem as devidas doações.
3.2 – PRODUTOS À ÁREA DE ALIMENTAÇÃO: óleo, bolos e doces, trigo Renata, ovos, leite, frutas. (Faça a doação às irmãs Jomara ou Márcia Garcia, pois
elas têm também quantidade e darão baixa na lista destes produtos).
3.3 – BRECHÓ: roupas em bom estado, brinquedos, utensílios domésticos, cortinas, abajur, eletrodoméstico, sapatos.... Procure a nossa irmã Angela.

Encontro de Despertamento Espiritual do Parque

A IPPI inconformada com o conformismo dos homens, para se conformar aos inconformismos de Deus. Tem ministrado em seus cultos a necessidade de nosso povo buscar um Despertamento Espiritual!
Pois, neste propósito cremos que o nosso Deus Vivo, age e faz maravilhas hoje. Muda a espiritualidade superficial e transforma a sociedade.
Temos orado e oraremos mais ainda por uma visitação especial do Senhor, sobre nós e toda a nossa nação. Desta forma, convidamos você e
sua família, para experimentar mais de Deus, na IPPI, dia 06 de abril
(Sexta-feira), das 20h às 24h, de um ENCONTRO DE DESPERTAMENTO ESPIRUAL DO PARQUE.

Um grande projeto para uma grande Igreja

MISSÃO, VISÃO E VALORES
Parque 2021 “UMA MISSÃO TRANSFORMADORA”
Missão: anunciar o evangelho para a expansão do reino de Deus
Visão: A IPPI é referência como comunidade cristã na cidade de Campinas, comprometida com a evangelização, discipulado e cuidado de pessoas.
Valores: Cremos na Bíblia, na soberania Divina, na depravação do
homem, na salvação em Cristo, no evangelho transformador, na Igreja,
na volta de Cristo.

Série: Graça, O Melhor dos Presentes.

A IPPI iniciará para os Grupos Pequenos, uma nova série de 4 estudos
baseados na maravilhosa graça de Deus. Vamos conhecer como somos
alcançados por ela e como podemos viver nela.
Todas as bênçãos que recebemos em nossa vida não vêm por merecimento,
mas são a manifestação da bondade de Deus para com o homem pecador.
Somos merecedores de castigo por causa do pecado, mas Deus escolhe
nos abençoar. Isso se chama Graça. Todos os dias, todos os homens são
alcançados pela graça que se manifesta de duas maneiras: a graça comum
e a graça salvadora.
A graça de Deus é o início de tudo e o que faz toda a diferença em nossa
vida diária. Somente pela graça entramos em relacionamento com Deus, o
Pai, vivemos para ele e voltaremos para ele. O que nós precisamos é aprender a usufruir de todos os benefícios que a graça nos concedeu.
Então, estudemos juntos, cresçamos no conhecimento da graça. Venham
participar de um Grupo Pequeno da IPPI.
Observação: As lições já estão em nosso site – ippi.org.br

