Grupos Pequenos

PARTICIPANTES DESTA SEMANA 95 PESSOAS

TERÇA-FEIRA - 20H
JARDIM SANTA AMÁLIA
- Residência dos irmãos
Estefeson e Águila - Rua
José Queiroz Telez, 54, Jardim Santa Amália -Telefone
99666-4139.
PARQUE INDUSTRIAL I - Residência da irmã Evanir - Rua
Francisco Alves de Oliveira,
263, Pq. Industrial - Telefone
3273-3263.
SWISS PARK - Informações
Virgínia e Pb. Ivan - Rua
Francisco Geremias, 27 – Residencial Lauerz - Telefone
99772-3257 / 3238-6577.
QUARTA-FEIRA - 20H
JARDIM DO LAGO - Residência de Hudson e Ivanete
- Rua José Florence Teixeira,
1100, bloco G, apto 41, Jd. do
Lago ll - Telefone 99265-9060.
GRUPO MEXA-SE PARQUE
INDUSTRIAL II - Rua Luciano Xavier de Oliveira, 322
(fundos), Parque Industrial residência do Juninho e Karen, Coordenador Yago Ferrari
- Telefone 99395-8449.
NOVO CAMPOS ELÍSEOS
- Residência dos irmãos Lucinaldo e Mônica – Rua Arthur Nogueira, 422 - Telefone
3229- 4461 / 99391-9203.
PARQUE INDUSTRIAL III Residência da irmã Aline Fer-

nanda Salvadeo - Rua Carlos
Augusto Barbosa de Oliveira,
209, Parque Industrial - Telefone 3272-0972.
RESIDENCIAL COSMOS Residência da irmã Margareth
Prado - Rua Guilhermina Gomes Lund, 128, Residencial
Cosmos - Telefone 981935057.
QUINTA-FEIRA
9H - ATAV - VIDA NOVA - Informações com Pr. Bob - Telefone 98132-5309.
13H - PARQUE INDUSTRIAL
V - Residência da Cleide Rua Antônio José da Silva
Martelonho, 333, esquina
com Rua Francisco Alves de
Almeida.
14H - Residência da Dilamar
– Rua Antonio José da Silva
Martelinho, 520, apartamento
33 – Telefone 99907-2171.
21H – Residência do Dc. Wagner e Miriam – Rua Gleide
Knauer Penedo, Bloco C apto
203, Bairro Jd. Pacaembu,
Conjunto Residencial Bandeirante – Telefone 97100-0203.
SEXTA-FEIRA
20H - GRUPO MEXA-SE
JARDIM NOVA EUROPA –
Av. Baden Powell, 785A - Jd.
Nova Europa - Coordenadora Camila - Telefone 981382315.

PROGRAMAÇÕES REGULARES
Reunião de Oração: Segunda a sexta, às 7h; domingo, às 19h.
Grupos Pequenos: Verifique neste boletim.
Escola Dominical: às 10h - Culto Dominical: às 19h.
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A IGREJA CONTA COM VOCÊ!

Participe da manutenção da obra do Senhor. Deposite seus dízimos e ofertas diretamente na conta:
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. Valter Matheus 				

		

98132-5309
98812-9903

Pb. Henri Maeda					
Pb. Manoel Bento dos Anjos				
Pb. Marcelo Lima Pinto				
Pb. Jorge Brito M. Gonçalves				

99107-9033
99759-9666
98804-9804
99169-2479

CONSELHO

JUNTA DIACONAL

Dc. Alcindo Pacheco de Medeiros			
Dc. Estefeson Gonçalves Lira			
Dc. Gilmar Sechini					
Dc. Jorge Marques Gonçalves			
Dc. José Alexandre Topa				
Dc. José Oliveira Freitas Júnior			
Dc. Matheus William Silva Freitas			
Dc. Wagner Saes					

98170-1196
99838-7896
99329-2352
99124-6056
99180-1459
98938-5259
98183-6332
99964-9092

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

ENTENDENDO POR QUE FICAMOS IRADOS
Queridos que situações te fazem perder a calma no dia a dia? Hoje
nesta pastoral falaremos sobre a ira. O que é Raiva: é privação de raciocínio lógico, falta de calma. O que é Ira: sentimento agonizante da qual
o indivíduo passa a ser dominado pela raiva. Diferença entre raiva e ira.
Uma pessoa pode ficar com raiva porque se machucou ao chutar uma
pedra, porque não conseguiu algo que queria, porque alguém a ofendeu
etc. A ira é a evolução natural da raiva. A grande diferença entre um e
outro é que a ira fomenta uma reação imediata e por vezes desmedida.
O clássico “bateu, levou”.
A ira pode se manifestar em silêncio, porque temos resolvido não lutar.
Pode se mostrar em críticas severas e correção implacável. Pode atingir
pessoas que não têm nada a ver com a origem da ira. A pessoa irada
sempre justifica seus erros. Afinal de contas, Jesus ficou irado (Mc. 3.5),
e Paulo disse: “Irai-vos e não pequeis” (Ef 4.26). No entanto, a boa ira
entre pessoas caídas é rara. Leia o que Tiago e Paulo disseram: Tg 1.1920; I Timóteo 2.8; Efésios 4.31. Uma das maiores lutas é manter “longe
de nós a ira”, e não apenas para controlar suas expressões. A ira não
surge do nada. Todos nós temos necessidades psicológicas básicas que
precisam ser atendidas de maneira adequada para podermos desfrutar
de um equilíbrio emocional.
Quando essas necessidades não são atendidas, experimentamos
emoções desconfortantes, incluindo a ira. A dificuldade persistente em
lidar com a ira implica necessidades psicológicas mal resolvidas. A raiva/ira podem ser vencidas quando Deus age pela ação transformadora
Espírito Santo, e ao orar com frequência, pedindo a intervenção divina.
Entendendo o porquê da raiva/ira: o pecado é sempre estúpido, e quando você peca, você parece estúpido. Quando experimentamos algo de
que não gostamos, algo inaceitável, ficamos com raiva. Somos todos
amantes. O problema é que amamos muito as coisas erradas: Quando
nossos amores são ameaçados, reagimos - ficamos com raiva. Você
sabe como isso acontece? Fomos criados para amar a Deus em 1º lugar,
mas como pecadores, valorizamos mais a nós mesmos e às coisas que
nos servem.
Acesse nosso site: www.IPPI.org.br

Pense no que realmente te faz ficar com raiva: Não é a injustiça ou o
tráfico de seres humanos. É o engarrafamento, a fila do banco ou supermercado, é quando nossas opiniões não são acatadas, é quando nos
sentimos subestimados. A maior parte da nossa raiva pecaminosa acontece quando estamos tão cegos por ser o centro de tudo que achamos
a realidade inaceitável se ela não está me servindo e me dando o que
eu quero. Simplificando, se nos sentimos muito irritados, é porque nos
amamos demais, somos crianças egocêntricas, tudo tem que girar em
torno de nós.
O fim da raiva: só pode vir pela paz nas nossas almas e pelo domínio
próprio gerado pelo Espírito Santo. Quando a raiva começar a aumentar,
o estresse começar subir, pare e pergunte: O que eu estou amando tanto
agora que está me fazendo responder dessa maneira? O que é que eu
valorizo, que eu realmente me importo que está me deixando irado? O
fim da raiva só pode vir quando experimentamos a transformação daquilo que é o nosso maior amor e devoção. Amar o que Deus ama desejar
a sua glória e perseguir sua vontade tão implacavelmente que mesmo
no meio do caos, quando as pessoas estão insultando você , podemos,
como ele, amar os outros mais do que nos amamos pela alegria maior
que nos é dada. “Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga
retamente” (1 Pedro 2.23). Que matemos nossa ira e lutemos por alegria
e amor a cada dia.
Rev. Carlos Roberto (Bob)

Espaço para Adolescentes

Seminarista Osvaldo e Paula - Em todos os cultos
no momento da mensagem os adolescentes de 11
a 14 anos sairão do templo para terem um momento de estudo bíblico.

Dízimos e Ofertas

O dízimo é a doação fiel e voluntária de 10% do rendimento da pessoa, família ou empresa. O dízimo foi praticado por Abraão, nos dias de
Moisés, após o cativeiro babilônico, referendado no Novo Testamento e
incentivado por nosso Senhor Jesus Cristo (Mt. 23:23; Lc 11:42). Ofertas são as doações feitas além do dízimo e reflete a generosidade do
coração da pessoa. Dízimos e ofertas são expressões de nossa devoção
e amor a Deus e, como tal, contraria o padrão do mundo, cujo foco é a
avareza (Gn. 28:16-22; Ml. 3:7, Hb 13.4-5). Ao entregar dízimos e ofertas, declaramos nossa fé em Deus, que é o supridor de nossas necessidades (Gn. 14:20-23). A sustentação do ministério cristão através de
dízimos e ofertas é um fato registrado em toda a história da igreja, feita
por crentes fiéis, zelosos, visionários da obra missionária e comprometidos com a expansão da influência do Reino de Cristo no mundo.
SEJA FIEL COM O SEU DÍZIMO E OFERTA – veja o impacto de sua
contribuição: distribuição de cestas básicas, distribuição de remédios,
transmissão de culto online, distribuição de bíblias, material infantil,
material à escola bíblica, conteúdo audiovisual disponível na internet,
manutenção do imóvel (para as atividades), limpeza semanal da igreja,
despesas regulares (imposto, sanasa, cpfl, telefonia), seguro.

Dia da Família da Igreja do Parque

No dia 19 de maio, domingo, estaremos com toda a igreja, na chácara
mãe rainha (Valinhos), a partir das 9hs. Queridos já agendem esta data
e participem. O que levar? Cada família levará um kit churrasco (carne+refrigerante) e 10,00 por pessoa acima de 12 anos. Haverá desconto
para famílias de maior número. Lembre-se: O que levar, não é problema,
queremos que todos participem! E teremos um prato especial feito pelo
irmão Levi Torquato e Rose, Baião de dois.

SÉRIE NOVA de Mensagens para o mês de Abril

Testudaremos a identidade do nosso Rei Jesus Cristo e o propósito de
sua cruz. Reflexões extraídas do Evangelho de Marcos. Temas dominicais. Hoje – Começo de uma vida perfeita.

Aula de Inglês e de Instrumentos Músicais

Aulas de inglês do básico ao intermediário (em grupo) aos sábados;
Aulas de instrumentos musicais: Violão, baixo, guitarra, teclado e bateria
(em grupo) às terças-feiras à noite. Valores e informações: 98359-2983
(WhatsApp) Prof. Otávio.

Homenagem Dia das Mães

Neste ano daremos uma lembrancinha às mães
de nossa igreja e às mães vizinhas da igreja.
Esta ação é mais uma demonstração do interesse da nossa igreja pelo bairro. Aproveitando
estas datas comemorativas. Ministérios responsáveis: infantil e Juventude. No dia 11 de
maio distribuiremos no bairro.

Dia da Comunidade

Irmãos e Voluntários - o horário para chegar
no DIA 1º DE MAIO é às 7h da manhã.
I – Comissões no Dia da Comunidade – veja em que comissão você
deseja trabalhar e, procure nossos irmãos: Osmar Garcia, Jomara, Lúcia
Salgado e Dc. Pacheco:
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. auxílio
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 PARA O KIT VOLUNTÁRIOS: 200 caixinhas suco de 200ml; 200
bombons; 200 barrinhas de cereal. PRODUTOS PARA O PASTEL: 2
caixinhas de sache de mostarda e catchup. Faça doação às irmãs Jomara ou Lúcia Salgado, 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.

Boletim Semanal

Amados irmãos o Boletim Semanal é um grande meio de evangelização.
Ao final do culto, não deixe nos bancos ou dentro das Bíblias, leve e entregue para um familiar, um amigo do trabalho, um vizinho, um enfermo.
Que Deus abençoe esse trabalho.

