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Anotações

Reflexão da Semana

A VOCAÇÃO DOS FILHOS

Nossa Missão
“Reconciliar pessoas com
Deus e levá-las à
maturidade cristã”.

Programação
DOMINGO
Escola Discipuladora - 9h
Culto de Celebração - 19h
Aconselhamento e alfabetização - 9h
SEGUNDA-FEIRA
Desperta Déboras - 15h
QUARTA-FEIRA
Reunião de oração - 20h
SÁBADO
Encontro de crianças (UCP) - 15h
Encontro de Adolescentes e Jovens
[UPA e UMP] - 20h

Pastores
Pastor Titular
Rev. Edjardes Alves Santos
F. 99119.3286 (claro)
F:98443.0142 (tim)
Evangelista
Wilson Candido
F. 98114.3396
Evangelista (crianças)
Willian Dias de Sousa
F. 99748-6018

Dízimos e Ofertas
Banco ITAÚ
Ag. 0670 C/C 63649-7
CNPJ: 59022574/0001-03
Por favor, identifique o depósito ou coloque
o comprovante no envelope de dízimos

«Antes que eu te formasse no ventre
materno, te conheci, e, antes que saísses
da madre... te constituí profeta...»
Cl 1.16

A distribuição das vocações é mais
importante do que a distribuição das
riquezas. devemos ajudar nossos filhos
a fazer suas escolhas pelo seu pendor
vocacional mais do que pelas vantagens financeiras que possam auferir de
sua profissão. Há muitas pessoas que
estão fazendo o que não têm aptidão
para fazer e muitos vocacionados que
não tiveram oportunidade de se
preparar para exercer o seu chamado.
É fundamental ter a pessoa certa, no
lugar certo, fazendo a coisa certa, com
a motivação certa, para obter os
resultados certos. Abraçar uma carreira
só por causa das vantagens financeiras
é perverter o propósito da vida. O amor
ao dinheiro jamais deve ser o vetor que
nos guiará em nossas escolhas. A maior
realização de uma pessoa não está no
quanto de dinheiro ela ganha, mas no
quão feliz ela é em fazer o que está
fazendo para a glória de Deus e o bem
da sociedade.
Nossos filhos precisam ser orientados a
compreender o seu pendor, a atender à
sua vocação e a fazer o que fazem com
prazer e excelência. A vocação não é
descoberta quando você vê todas as
portas fechadas e, então, você enxerga
uma fresta aberta e conclui que aquele
é o seu chamado. Vocação é quando
você tem todas as portas abertas, mas
só entra pela porta do seu pendor
vocacional.
www.Lpc.org

R: Presidente Alves, nº 1252
Jd. Flamboyant
13091-107, Campinas - SP
(19) 3255-1346/98443-0141
SSNJ - (19) 3255-8350

Site: ipnjcamp.org
Email: secretaria@ipnjcamp.org

A IPNJ também está no facebook

Aniversariantes

Nova série em Maio

Informativos
- A reunião Desperta Déboras será toda Segunda das 15 às
17h.

03/05 - Marcondes N. Soares
F: 8829-1087

- Lembrando que nossos cultos começam às 19h, ao chegar
procure ocupar as cadeiras da frente deixando as últimas
fileiras para os visitantes.

04/05 - Roseli Garutti
F: 3255-1781
06/05 - Flávio Oliveira
F: 9353-6243

- Estamos reproduzindo nossos cultos ao vivo, dessa forma
pedimos à igreja que nos ajude divulgando o link de pregação
através de seus smartphones.

06/05 - Maria Ap. benedetti
F: 3255-8003 / 9764-3958

- Dia 19 de agosto teremos O Encontro dos Homens. Em
breve daremos mais informações. Reserve essa data.

Plantão Diaconal
HOJE: Valdinei, Robson e
Sandro

Oração Especial
A funcionária Natália do SSNJ pede que oremos por seu
cunhado que foi diagnosticado com erisipela que é uma
doença infecciosa aguda de pele. Ele tem 5 filhos pequenos.

13/05: Tiago e Sílcero
20/05: Rafael e Manoel
Recepção

Intercessão
HOJE: Marlene e Jocélia
13/05: Vanda e Vilma
Espaço Crescer e Vencer

Pelos oficiais da IPNJ;
Saúde: Teresinha Buscaratti, Sylvia Lourenço, Lorena, Yeda,
Joelma, Cid Coutinho, Júlia (mãe da Vilma), Zumira (mãe do
Sílcero); Selma e Fernanda (irmã e sobrinha de Cecília),
Toninho.

Espaço

Espaço Crescer e Vencer
Como ajudar nossa ONG?

Dia 13/05
Professores: Juliana e
Rebeca
Monitores: Joana e
Rafaela

1.Apadrinhando uma criança;
2. Por meio de doações/ofertas;
3. Tornando-se um voluntário;
4. Destinando seu Imposto de Renda;
5. Cadastrando sua Nota Fiscal
Informações com o irmão Cláudio
F: 3579-8819

Banco ITAÚ
Ag. 0670 C/C 44656-6
CNPJ: 67170993/0001-10
Atendimento:
Segunda à Sexta-feira
8 às 17h
F: (19) 3255-8350
ssnovajerusalem@gmail.com

