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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 

06 a 12/06 
* Ademir, Adalberto, 
Clodoaldo e Douglas 

13 a 19/06 
* Edson, Fernando e 
Marcos 

20 a 26/06 
* Magno, Rodrigo M., 
Luciano e Ademir 

27/06 a 

03/07 
* Adalberto, Clodoaldo, 
Douglas e Edson 

 

*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 
 
 

07/06 – Alcilene Alves Pereira Santos 

(96655-5616) 
 

07/06 – Grace Kelly Pimentel da Silva 

(2709-9140) 
 

07/06 – Regina Helena Fávaro Torino Mascioli  

(4584-3336) 
 

11/06 – Maria Antonia Gama 

(4586-5988) 
 

13/06 – Nivanda Maria de Oliveira Muniz 

(97225-8175) 
 

 

CASAMENTO 
 

10/06 – Claudete e Marcelo Jose Mattiassi 

(26 anos) – 4582-4069 
 

11/06 – Tatiana e Rogério Giollo  

(04 anos) – 97324-6894 
 

12/06 – Cibele e Aparecido Ornel de Oliveira 

(11 anos) – 4601-3050 
 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deveríamos seguir o padrão 
de Jesus e Paulo. Deveríamos lutar 
contra a incredulidade da ansiedade 
com as promessas da graça futura. 
Quando estou ansioso sobre alguma 
nova aventura ou encontro arriscado, 
luto com uma das minhas promessas 
mais frequentemente usadas: Isaías 
41:10.  

O dia que parti para 
Alemanha, para ficar três anos ali, 
meu pai me ligou de uma longa 
distância e me deu essa promessa ao 
telefone.  

Por três anos eu devo ter 
citando-a para mim mesmo umas 
quinhentas vezes em meio a períodos 
de tremendo estresse. "Não temas, 
porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou o teu 
Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te 
sustento com a minha destra fiel" 
(Isaías 41:10). Quando o motor da 
minha mente está no neutro, o 
zunido do sistema de marchas é o 
som de Isaías 41:10. 

Quando estou ansioso sobre 
meu ministério ser inútil e vazio, eu 
luto contra a incredulidade com a 
promessa de Isaías 55:11: "Assim será 
a palavra que sair da minha boca: não 
voltará para mim vazia, mas fará o 
que me apraz e prosperará naquilo 
para que a designei." 

 

 

 

Quando estou ansioso sobre ser 
muito fraco para realizar o meu trabalho, 
eu luto contra a incredulidade com a 
promessa de Cristo: "A minha graça te 
basta, porque o poder se aperfeiçoa na 
fraqueza" (2 Coríntios 12:9). 

Quando estou ansioso sobre 
decisões que preciso tomar sobre o 
futuro, eu luto contra a incredulidade 
com a promessa: "Instruir-te-ei e te 
ensinarei o caminho que deves seguir; e, 
sob as minhas vistas, te darei conselho" 
(Salmos 32:8). 

Quando estou ansioso sobre 
encarar oponentes, eu luto contra a 
incredulidade com a promessa: "Se Deus 
é por nós, quem será contra nós?" 
(Romanos 8:31). 

Quando estou ansioso sobre o 
bem-estar daqueles a quem amo, eu luto 
contra a incredulidade com a promessa 
que se eu, sendo mau, sei como dar 
coisas boas para os meus filhos, "quanto 
mais vosso Pai, que está nos céus, dará 
boas coisas aos que lhe pedirem?" 
(Mateus 7:11). E luto para manter meu 
equilíbrio espiritual com a lembrança que 
ninguém há que tenha deixado casa, ou 
irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou 
filhos, ou campos por amor a Cristo "que 
não receba, já no presente, o cêntuplo de 
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e 
campos, com perseguições; e, no mundo 
por vir, a vida eterna" (Marcos 10:29-30). 

 

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

Quando Estou Ansioso (John Piper)  

 
 

 

Quando estou ansioso sobre 
ficar doente, eu luto contra a 
incredulidade com a promessa: 
"Muitas são as aflições do justo, mas 
o SENHOR de todas o livra" (Salmos 
34:19). E tomo a promessa com 
temor: "A tribulação produz 
perseverança; e a perseverança, 
experiência; e a experiência, 
esperança. Ora, a esperança não 
confunde, porque o amor de Deus é 
derramado em nosso coração pelo 
Espírito Santo, que nos foi outorgado" 
(Romanos 5:3-5). 

Quando estou ansioso sobre 
estar ficando velho, eu luto contra a 
incredulidade com a promessa: "Até à 
vossa velhice, eu serei o mesmo e, 
ainda até às cãs, eu vos carregarei; já 
o tenho feito; levar-vos-ei, pois, 
carregar-vos-ei e vos salvarei" (Isaías 
46:4). Quando estou ansioso sobre 
morrer, eu luto contra a 
incredulidade com a promessa que 
"nenhum de nós vive para si mesmo, 
nem morre para si. Porque, se 
vivemos, para o Senhor vivemos; se 
morremos, para o Senhor morremos. 
Quer, pois, vivamos ou morramos, 
somos do Senhor. Foi precisamente 
para esse fim que Cristo morreu e 
ressurgiu: para ser Senhor tanto de 
mortos como de vivos" (Romanos 
14:7-9). 

 

 

 

Quando estou ansioso sobre a 
possibilidade de naufragar na fé e me 
afastar de Deus, eu luto contra a 
incredulidade com as promessas: "aquele 
que começou boa obra em vós há de 
completá-la até ao Dia de Cristo Jesus" 
(Filipenses 1:6); e "também pode salvar 
totalmente os que por ele [Cristo] se 
chegam a Deus, vivendo sempre para 
interceder por eles" (Hebreus 7:25). 

Essa é a forma de vida que ainda 
estou aprendendo à medida que me 
aproximo dos meus cinquenta anos. Estou 
escrevendo este livro na esperança, e 
com a oração, que você se unirá a mim. 
Lutemos, não contra outras pessoas, mas 
contra nossa própria incredulidade. Ela é 
a raiz da ansiedade, a qual, por sua vez, é 
a raiz de muitos outros pecados. Assim, 
liguemos nossos para-brisas, o jato de 
água e mantenhamos nossos olhos fixos 
nas mui grandes e preciosas promessas 
de Deus. Tome a Bíblia, peça auxílio ao 
Espírito Santo, guarde as promessas em 
seu coração, e lute o bom combate – 
viver pela fé na graça futura. 

 


