
CONECTE-SE 



Olá, seja muito bem-vindo à nossa Comunidade. Este material 
foi produzido especialmente para você que é nosso visitante. 
É UMA ALEGRIA TÊ-LO AQUI!

Desde 2001, comunicamos a vida em Jesus de forma  
CRIATIVA, ACOLHEDORA E TRANSFORMADORA.

Confira quais são os passos para você 
se conectar com a gente.



Em nossos encontros de 

ADORAÇÃO E REFLEXÃO

Que acontecem aos domingos são marcados por adoração 
inspiradora e reflexão com integridade bíblica e relevância 

para responder aos desafios contemporâneos. 

NOS REUNIMOS EM DOIS LOCAIS:
Espaço Paineiras: às 9h, 11h e 19h

Rua Francisco Xavier de Sousa Júnior, 181 - Jardim das Paineiras, Campinas - SP

Espaço Barão: às 10h
Av. Albino J. B. de Oliveira, 1501 - Jardim Afife, Campinas - SP

Saiba mais em: 
chacara.org 

https://www.google.com/maps/place/Comunidade+Presbiteriana+da+Ch%C3%A1cara+Primavera/@-22.900701,-47.033989,18z/data=!4m6!3m5!1s0x94c8c7162676abdf:0x656fe618b59e0ab5!8m2!3d-22.9007012!4d-47.0339888!16s%2Fg%2F1tdv__9t?hl=pt-BR
https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A1cara+Bar%C3%A3o/@-22.82512,-47.080019,19z/data=!4m6!3m5!1s0x94c8c6ca2a667647:0xbe8f1b695464bcf0!8m2!3d-22.8251199!4d-47.0800186!16s%2Fg%2F11cs185630?hl=pt-BR
https://chacara.org/


Que é o local onde você terá a oportunidade de 
aprofundar sua fé entre amigos de caminhada e 

construir amizades significativas. Eles são o 
principal meio para você vivenciar o cuidado 

mútuo proporcionado pela Comunidade. 

Saiba mais em: 
chacara.org/grupospequenos

Em nossos 

GRUPOS PEQUENOS

https://chacara.churchcenter.com/groups/chacara-primavera


Você tem filhos pequenos? 
O CHÁCARA KIDS está preparado para recebê-los! 

Tem filhos adolescentes? 
O CHÁCARA TEEN é o lugar certo para eles! 

Você é jovem?
Conecte-se ao CHÁCARA JOVEM.

 
Nossa comunidade entende que, para cada fase da vida, é 

fundamental estar rodeado por pessoas que falam a mesma 
linguagem para que possamos crescer juntos e criar vínculos. 

Saiba mais em: 
chacara.org/etarios

Em nossos 

MINISTÉRIOS DE APOIO

https://chacara.org/etarios/


Em momentos delicados da vida é necessário 
escolher quem irá nos ouvir e a quem daremos 
ouvidos. Nossos pastores estão aqui para 
conversar e orar com você! 

Entre em contato e solicite apoio: 
chacara.org/pastores

CONVERSANDO

Você quer se aprofundar na fé cristã e conhecer 
mais a nossa Comunidade? Venha ser parte da 
nossa família estendida participando desta 
jornada especial.

Entre em contato e solicite apoio: 
chacara.org/primeirospassos

APRENDENDO

Servir ao próximo é uma expressão de amor que 
traz muita satisfação e sentido à vida. Nossa 
comunidade tem diversas áreas para você se 

engajar usando seus dons e talentos.

Entre em contato e solicite apoio: 
chacara.org/queroservir

SERVINDO

https://chacara.churchcenter.com/people/forms/102028
https://chacara.churchcenter.com/people/forms/93211
https://chacara.churchcenter.com/people/forms/23598


Esperamos estar com você em breve!
Não deixe de retirar o presente que recebeu em uma de 
nossas saídas, junto à recepção, e de entregar o flyer 
preenchido, pois estamos comprometidos a orar por você!

Deus te abençoe,
 

Pr. Hugo Leme • Ministério de Integração 
Entre em contato: hugo@chacara.org 
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