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31 de maio, 2020 

 

 

OFICIAIS da IPJ 

PEQUENOS  GRUPOS 

4 5 8 6 . 3 9 3 9  

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 
 

Saúde: Amanda Santos; Maria José Wiezel; D. 

Diná; Sr. Milton; Luiz Antonio Pimentel; D. 

Antonia; Antonio dos Santos (pastor); Zelão; 

Elídia Andre da Silva; Idália (cunhada da D. Maria 

Eglaine); Alcina Mello; Maria Inês; Odete 

Schimidt; Efraim e família. 

Outros motivos: Danilo Budal; Vladimir 

(emprego); Fábio Goes (emprego). 

 

 

Escala da Junta Diaconal 

02 a 08/05 
* Clodoaldo, Douglas, 
Edson e Fernando 

09 a 15/05 
* Rodrigo, Marcos e 
Magno 

16 a 22/05 
* Luciano, Ademir, 
Adalberto e Clodoaldo 

23 a 29/05 
* Douglas, Edson e 
Fernando 

30/05 a 

05/06 
* Marcos, Magno, 
Rodrigo e Luciano 

 

*Diácono responsável no trabalho de sábado 

 

 

 

CONHEÇA A CONGREGAÇÃO DA IPJ 
 

Congregação Presbiteriana de Louveira 

R. Capitão Álvaro Pereira, 379  

Jd. Bandeirantes – Louveira 

Culto Dominical: 19h 

Estudo Bíblico às quintas-feiras: 20h 

 

Ministros 
 

·  REV. LUÍS ROBERTO NAVARRO AVELLAR 

 — Efetivo               97205-9675 

              99692-0260 

  4587-0091 

·  REV. DR. WILSON DO AMARAL FILHO 
  — Colaborador                    97207-0640 
 
·  REV. ISRAEL TRAJANO           97045-3167 
  — Auxiliar  
  — Congregação Presbiteriana de Louveira            

 
Seminaristas 

 

·  BEL. CLEITON QUENÃ             98902-3916 
 

Presbíteros 
 

·  CLÁUDIO ANDRADE            99259-3184 
·  EDMILSON PROTTI               97611-6640 
·  LUIZ CARLOS LEROSE           99178-9572 
·  ROSIVALDO SALES                 99880-8238 
·  WLANDER ZICHEL                   99818-5320 
      — Presbítero Emérito 
 

Diáconos 
 

·  ADALBERTO ORSATTI           99889-4520 
·  ADEMIR REIS                          99014-7485 
·  CLODOALDO SILVA              94657-1354 
·  DOUGLAS CARVALHO               98966-0368 
·  EDSON LACERDA                    94302-0366 
·  FERNANDO OLIVEIRA               99619-6962 
·  LUCIANO CARDOSO             98101-7969 
·  MAGNO AMARAL                97176-8866 
·  MARCOS XAVIER                96411-9093 
·  RODRIGO MARQUES             94203-2793 
 

 

GRUPO 1 (quarta-feira) - Jd. Estádio 

Líderes: Luciano e Helen. 4816-4308 
 

GRUPO 2 (quarta-feira) – Jd. Primavera 

Líderes: Eli / Wlander. 99517-6509 
 

GRUPO 3 (quarta-feira) – Agapeama 

 Líder: Dirce / Rev. Luís Roberto. 4607-3455 
 

GRUPO 4 (quarta-feira) – Pq. da Represa 

Líder: Cláudio. 2709-9657 
 

GRUPO 5 (quarta-feira) - Jd. Samambaia 

Líderes: Adalberto/Marcos Segala. 3378-8384 
 

GRUPO 6 (quarta-feira) – Ponte São João 

Líder: Rosivaldo / Toninho. 4607-8042 

 

 
 

 

 

SE PREFERIR, DEPOSITE SUAS CONTRIBUIÇÕES 
 

Banco Itaú - Agência: 0658 

Conta corrente: 19940-1 

CNPJ 44.641.751/0001-62 
 

Não se esqueça de entregar o comprovante 

de depósito no envelope de dízimo da IPJ 

 

 

ANIVERSARIANTES 
 
 

01/06 – Noemi Mariano de Moraes 

(4582-5012) 
 

02/06 – Israel Antonio Trajano Lopes 

(2816-6710) 
 

03/06 – Valéria Flavio Trajano Lopes  

(2816-6710) 
 

04/06 – Adriana Pinedo Lourençon 

(3395-7498) 
 

04/06 – Beatriz Ghensev Avellar 

(4587-0091) 
 

05/06 – Roberto de Camargo 

(4607-4891) 
 

Bem-vindo à IPJ ! 

DOMINGO - Escola Bíblica Dominical, às 9h. 

         Culto de Adoração, às 19h. 

TERÇA-FEIRA - Estudo Bíblico, às 20h, na IPJ. 

              Reunião de Oração, às 15h. 

QUARTA-FEIRA - Pequenos Grupos, às 20h. 

Rua  V i g á r io  J . J .  Rodr i gues ,  504 ,  Cen tro  -  J und i a í /  SP   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porquanto, para mim, o viver é 

Cristo, e o morrer é lucro. (Filipenses 

1.21) 

 

Como o morrer é lucro? 
 

1) Nossos espíritos serão 

aperfeiçoados (Hebreus 12.22-23). 

 

Não haverá mais pecado em 

nós. Acabaremos com a guerra 

interior e com as decepções 

angustiantes por ofendermos o 

Senhor que nos amou e a si mesmo 

se entregou por nós. 

 

Mas tendes chegado ao monte 

Sião e à cidade do Deus vivo, a 

Jerusalém celestial, e a incontáveis 

hostes de anjos, e à universal 

assembleia e igreja dos primogênitos 

arrolados nos céus, e a Deus, o Juiz 

de todos, e aos espíritos dos justos 

aperfeiçoados. 

 

2) Nós seremos aliviados da 

dor deste mundo (Lucas 16.24-25). 

 

A alegria da ressurreição ainda 

não será nossa, mas a alegria da 

liberdade da dor será. Jesus conta a 

história de Lázaro e do homem rico 

para mostrar a grande inversão que 

está se aproximando. 

 

 

 

Então, clamando, [o homem rico] 

disse: Pai Abraão, tem misericórdia de 

mim! E manda a Lázaro que molhe em 

água a ponta do dedo e me refresque a 

língua, porque estou atormentado nesta 

chama. Disse, porém, Abraão: Filho, 

lembra-te de que recebeste os teus bens 

em tua vida, e Lázaro igualmente, os 

males; agora, porém, aqui, ele está 

consolado; tu, em tormentos. 

 

3) Será concedido um profundo 

repouso em nossa alma (Apocalipse 6.9-

11). 

 
Haverá uma serenidade sob o 

olhar e cuidado de Deus que ultrapassará 

qualquer coisa que conhecemos aqui, na 

mais calma noite de verão, diante do lago 

mais pacífico, em nossos momentos mais 

felizes. 

 

Vi, debaixo do altar, as almas 

daqueles que tinham sido mortos por 

causa da palavra de Deus e por causa do 

testemunho que sustentavam.  

Clamaram em grande voz, 

dizendo: Até quando, ó Soberano Senhor, 

santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas 

o nosso sangue dos que habitam sobre a 

terra?  

Então, a cada um deles foi dada 

uma vestidura branca, e lhes disseram que 

repousassem ainda por pouco tempo. 

 

P A S T O R A L  d a  s e m a n a  PASTORAL 

Cinco razões pelas quais a morte é lucro (John Piper) 

 

 

4) Experimentaremos uma 

profunda familiaridade (2 Coríntios 

5.8). 

 

Sem que saiba, toda a raça 
humana sente saudades de Deus. 

Quando voltarmos para casa e para 

Cristo, haverá um contentamento 

além de qualquer senso de segurança 

e paz que já conhecemos. 

 

Entretanto, estamos em plena 

confiança, preferindo deixar o corpo 

e habitar com o Senhor. 

 

5) Estaremos com Cristo 

(Filipenses 1.21-23). 

 

Cristo é uma pessoa mais maravilhosa 

do que qualquer outra na terra. É 

mais sábio, forte e bondoso do que 

qualquer outro com quem você gosta 

de estar.  

 

Ele é infinitamente interessante. Ele 

sabe exatamente o que fazer e o que 

dizer a cada momento para fazer os 

seus hóspedes tão felizes quanto eles 

possam ser.  

 

Ele transborda em amor e com uma 

visão infinita de como usar esse amor 

para fazer seus queridos se sentirem 

amados. 

 

 

Portanto, Paulo disse: 

 

Porquanto, para mim, o viver é 

Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o 

viver na carne traz fruto para o meu 

trabalho, já não sei o que hei de escolher. 

Ora, de um e outro lado, estou constrangido, 

tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o 

que é incomparavelmente melhor. 

 

 

(Extraído do site 

voltemosaoevangelho.com) 

 


