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PASTORAL
GUIADOS PELO ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo nos convence do pecado e da necessidade de salvação (Jo
16.8). Fomos batizados nele e passamos a fazer parte da Igreja, o Corpo de
Cristo (I Co 12.13). Ele nos deu dons espirituais para a edificação da Igreja
(I Co 12.1-31). Por meio dele, já desfrutamos as bênçãos da salvação, ele
é a garantia da nossa redenção final.
“... depois que ouviste a Palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa;
o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade...”
(Ef 1.12-14).
O fruto do Espírito é o resultado da ação do próprio Espírito de Deus em
nós, transformando o nosso caráter e o nosso comportamento. “Mas o fruto
do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio...” (Gl 5.22-23).
Não conseguimos produzir o fruto do Espírito por nossas próprias forças,
pois é somente pelo poder do Espírito agindo em nós, que somos
capacitados a vencer o pecado (Gl 5.16).
Uma das evidências que somos filhos de Deus, é a vida no Espírito: “Pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus” (Rm
8.14). Infelizmente, ainda é possível ser guiado pelos desejos carnais e isso
produzirá morte. Mas a vida no Espírito, além de produzir vida, mortificará
o poder do pecado em nosso corpo (Rm 8.13).
O próprio Jesus viveu e exerceu o seu ministério no poder do Espírito,
sempre em comunhão com o Pai (Lc 4.1; 11.1).
Os discípulos no dia de Pentecostes anunciaram o evangelho pelo poder do
Espírito Santo (At 2.4; 4.8) e, diante das perseguições e proibições,
continuaram orando e recebendo poder do Espírito para com ousadia
anunciar o evangelho às autoridades. “Tendo eles orado, tremeu o lugar
onde
estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com
intrepidez, anunciavam a palavra de Deus” (At 4.31).
Mesmo diante da morte, Estêvão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de
Deus e orou pelos judeus incrédulos que o apedrejavam (At 7.55-60).
Por isso, o apóstolo Paulo orou pelos Efésios: “Que vocês sejam
fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e,
assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e
alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos,
qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer
o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados
de toda a plenitude de Deus” (Ef. 3.16-19). Amém!
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AVISOS
RETIRO DA FAMÍLIA
Em virtude do COVID-19 e toda a situação de quarenta, a diretoria da
Igreja considerou prudente alterar a data do Retiro da Família. Após
negociação com o Hotel a nova data será 30/04 a 02/05/2021.
Com a nova data, temos agora mais opções de parcelamentos, dessa forma
se você precisar rever a forma de pagamento de sua inscrição, estamos à
disposição. Estamos bastante animados e confiantes que mais uma vez
Deus nos proporcionará momentos de muita comunhão e alegria. O valor
das inscrições não será alterado. Faça sua inscrição com a Débora Almeida:
(19) 9 9776-2494.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO BIÊNIO 2020 A 2022
Pelo estatuto da IBCC e da lei, precisamos proceder com a eleição da diretoria do biênio 2020 a 2022, sem ela podemos sofrer restrições legais (junto
a bancos, cartórios, prefeitura, etc.). Como não podemos realizar os cultos
presenciais, a lei autoriza realizar esta eleição online.
Por proposta do Conselho Pastoral, Conselho Diaconal, Departamento de
Música, Departamento de Boas Vindas, Departamento de Missões, Conselho de Exame de Contas e Sociabilidade, Ministérios de Casais, da Terceira
Idade, Juventude, Mulheres, Homens, Estacionamento, Cantinho Missionário e Sementes de Amor, decidiram indicar a mesma diretoria para o
próximo biênio votando sim ou contra, já que não se sabe até quando vai
durar a pandemia.
Irmão, irmã, você vai receber um link, para votar na assembleia que será
realizada no dia 19 de julho de 2020, com início no culto on-line da manhã
e término ao final do culto noturno do mesmo dia.

CULTOS ONLINE
Seguindo a orientação dos órgãos de saúde e governos, durante o mês de
julho, os encontros presenciais continuarão cancelados. Participe virtualmente, em ibcentral.org.br/aovivo, dos nossos cultos online. Toda
quinta-feira, às 20h e no domingo às 11h e às 19h.
Qualquer alteração será informada por nossos canais de comunicação.
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AVISOS
CLASSE DE BATISMO E NOVOS MEMBROS
A partir desse Domingo às 9h30, iremos retornar às aulas da classe de batismos e novos membros, será online. Se você deseja participar fale com o
Pr. Valdir através do e-mail: valdir@ibcentral.org.br.

RETORNO DAS ATIVIDADES NORMAIS DA IBCC (COVID-19)
A igreja está funcionando durante a semana para serviços administrativos,
das 14h às 17h. Caso você precise vir, venha com sua máscara. Os cultos
presenciais seguem temporariamente cancelados.

MISSÕES
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.”
Filipenses 4.4,5
Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas,
como por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é
Jesus Cristo, estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas.
A alegria que terão sem receber a Cristo será passageira e não terão a
transformação que resulta em alegria eterna. Porque só quem transforma
vidas é o Senhor Jesus.
Precisamos refletir a alegria e o amor do Salvador, a fim de que as pessoas
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na
eternidade usufruindo da verdadeira alegria.
"Faça a terra se alegrar!"
Contribua para Missões Mundiais e Estaduais, faça sua oferta identificando
a transferência como “Missões” ou envie o Comprovante para o WhatsApp
da Secretaria da igreja.

WHATSAPP DA IGREJA
Inscreva-se em nossa lista de transmissão e receba todas as informações da
nossa igreja em seu smartphone. Envie uma mensagem via WhatsApp para
(19) 3232-4055, seu nome completo e em seguida salve o número em sua
agenda de contatos.
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AVISOS
ACONSELHAMENTO BÍBLICO E ORIENTAÇÕES
Caso você deseje receber aconselhamento biblíco, contate a secretária da
igreja ou um dos pastores e marque um horário

EKLESIA - ROL DE MEMBROS ONLINE
Mantenha seus dados cadastrais atualizados em nosso rol de membros,
acesse com seu usuário e senha o portal eklesiaonline.com.br ou baixe em
seu smartphone o APP Portal Eklesia e confira suas informações. Caso haja
dificuldade com acesso, entre em contato conosco, pelo WhatsApp:
(19) 3232-4055.

DÍZIMOS E OFERTAS
“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9.7)
Você pode entregar seu dízimo ou oferta fazendo o depósito ou transferência bancária na conta da Igreja.
IGREJA BATISTA CENTRAL DE CAMPINAS
CNPJ 46.121.562/0001-94
Banco Itaú
ag 0716 | c/c 26816-4
se desejar falar com o administrativo, escreva para
carlos@ibcentral.org.br

CONTATO DA DIRETORIA
Caso você deseje entrar em contato com a diretoria de nossa igreja, envie
um e-mail para: diretoria@ibcentral.org.br.

MÁSCARA SOLIDÁRIA
Nossa igreja está arrecadando máscaras descartáveis ou de pano. Sua
doação poderá ser feita na igreja, de terça à sexta, das 13h às 17h. As máscaras recebidas serão doadas aos membros que ainda não possuem.
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PROGRAMAÇÕES
DEVOCIONAL - PAUSA PARA PAZ
Todas as manhãs, nossos pastores enviam devocionais inspirados na
Palavra de Deus. Assista em nosso YouTube, Facebook ou Instagram.
Compartilhe com seus amigos! Cadastre-se em nossa lista de transmissão
do WhatsApp e receba diretamente em seu celular.

CULTO INFANTIL DA CENTRAL
Toda quinta-feira, às 17h, vai ao ar o Cultinho Infantil da Central, uma programação voltada às crianças, com músicas e histórias biblícas. Assista com
seu filho em nosso canal do YouTube: youtube.com/ibcentralcampinas.
Participe!

LIVE O2
Toda quarta-feira, às 18h30, acontece um bate-papo biblíco dos jovens, no
canal do instagram.com/o2ibcentral, anote em sua agenda e participe.

ENCONTRO DE ORAÇÃO
Toda quinta-feira, às 20h, temos nosso encontro de oração, com uma
breve reflexão e música. Junte-se a nós neste momento de oração.

PEQUENOS GRUPOS
Os pequenos grupos se encontram virtualmente em diferentes dias da
semana. Participe desse momento de discipulado, oração e reflexão
biblíca. Escerva para valdir@ibcentral.org.br e saiba como participar.

ESCOLA BIBLÍCA - IBC
Domingo, 9h30, estudamos a Biblía juntos. Acesse a playlist IBC em nosso
canal
do
YouTube.
A
aula
dos
jovens
acontece
no
instagram.com/o2ibcentral.

CELEBRAÇÕES
Todos os domingos, às 11h e às 19h, são realizados nossos cultos,
temporariamente em formato digital. Conecte-se em nosso canal do
YouTube e participe! Aproveite essa ferramenta e envie o link a um amigo.
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ANIVERSARIANTES

02
GABRIEL LIZIERI DA SILVA

11ANNA JULIA MACEDO BRASIL

03
DIVANI GOMES DA SILVA

12FABIULA PIMENTA AMARAL

JULIO CESAR DE OLIVEIRA BISTERÇO

GUILHERME DE C. BICUDO PISANI
ILZA DIMARZIO NOTTO
NEUCI REGINA MIATTO

04
MARCIA EBERLIM DE CORILO
05
ANA LIDIA NASCIMENTO RIBEIRO

ANDRÉ TAKEO MIIADA CASEIRO
ERIC WAYNE MAMEDE DE OLIVEIRA
FLÁVIA CHU PUGLIA
JOÃO MARIA DA SILVA

06
TÂNIA MARCELINO LEITE
07
CAIO ANDRADE GODOI

REGINA REINA SANTOS ZAMBOTTI
TIAGO STROPPA SANTOS

08
CLAUDINÉA APARECIDA CASTELLI

IRMA APARECIDA MORAES DE CAMARGO
RONALDO LACIS

09
CARLOS ALBERTO DIMARZIO

CAROLINE BARROS TEIXEIRA
LEONARDO B. V. COSTA DE ALMEIDA
MARIA LUIZA B. V. COSTA DE ALMEIDA
MARIANA MACEDO BUDIN
PIERO ANTONIO PIRES

10ARTHUR SCHULZ FILHO

FERNANDA KREPK C. DE MORAES
LUANA ROCHA CAETANO
RAISSA LEITE GOMES

NARA DEVI DASI ALMEIDA

GIOVANNA B. VALIM C. DE ALMEIDA
MARIA FERNANDA BINNS DE CAMPOS

13DOROTI MILZA BEGO

VERÔNICA ARAÚJO DE SOUZA

14DAVI DE CASTRO ARAUJO

INEZ LENI RUELA
ROSIMAR APARECIDA SOUSA DINI

15ANA MARIA DE CASTRO ARAUJO

CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA
MARTA MARIA FRANCISCO NEVES

16ALEXANDRE SHIMAZAKI

EDGARD HARRO TEPLIK JÚNIOR
FREDERICO RODRIGUES
JOÃO VICTOR CRUZ RIBEIRO

17EDUARDO DE OLIVEIRA

JAIR TEIXEIRA
PAULO ZEFERINO
SIOMARA B. STROPPA DE LIMA MILANEZI

18ERIKA MARTINS LEE

HENRIQUE LUIZ DE CARVALHO SOUSA
JESSICA ALVES VIEIRA

19
FELIPE DE FREITAS PEREIRA

GECI SOARES MACHADO
JEFERSON TEIXEIRA
JOAQUIM LACIS DE MORAES
MYRIAM DIMARZIO
OSVALDO PINHA MARTINS
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ANIVERSARIANTES

20
RICARDO ANDRADE GODOI

26
ALINE ROCHA LIZIERI
27
CLEONILDO MELO DA SILVA

VALTER LUÍS DE GÓES

21
RENAN GUILHERME DE SOUSA

ROBSON ANDRE ARAUJO DOS SANTOS

LUCAS FELIPE SILVA CHAVES
MATHEUS G. WENK CASTILHO

22
ANTONIA DE A. MORAIS (TONINHA)

28
JOÃO LEMES DOS SANTOS

23
ANA CLARA DE ARAUJO SOUZA

29
DILHIA LAURENTINO CALDEIRA
30
JUDITH SATURNINO DOS SANTOS

KÁTIA DOMINGUES SANTOS
PEDRO CEZAR MARQUES DE OLIVEIRA
ROBSON FERREIRA SANTOS

DÉBORA CRISTINA MEDEIROS LOBO
JAIME ANTONIO RIBEIRO
KESIA DA SILVA OLIVEIRA
TIAGO CUNHA MALAVAZZI
WILLIAM NICOLETI

24
MARINALVO ALMEIDA DE SOUZA
SÉRGIO AUDICIAN

25
MALVINA HELENA BATISTA DE OLIVEIRA
ONOFRA FIDELIS DE AGUIAR

MARIA MORENO GOMES

LUCI ANTONIA RIBEIRO CORREIA
MARCELO AOKI JUNIOR
SAMUEL NATHAN MENDES

31
ADA CARLSTRON DAMINELLE

CELMA DOS SANTOS COELHO
GIOVANA S. F. LATORRE BRAGION
MÁRCIA CAMPOS DA SILVA BASTOS
MARIA DO R. ALVES DOS SANTOS
PAULO SOARES DRUMOND

Ensina-nos a contar os nossos dias para
que o nosso coração alcance sabedoria.
Salmos 90:12
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