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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 
 
 

15/06 – Daniel Rodrigues de Oliveira 

(97176-5083) 
 

15/06 – Leonardo Alves de Lima 

(98258-0297) 
 

15/06 – Ligiane Cristina Oliveira Miranda Silva  

(94281-0623) 
 

16/06 – Geni da Costa Santos 

(98362-6332) 
 

20/06 – Dina Soares de Oliveira 

(4587-2396) 
 

20/06 – Fabio de Lima Salazar 

(4586-2234) 
 

 

CASAMENTO 
 

19/06 – Keila e Alan Almeida de Souza 

(16 anos) – 4812-7676 
 

19/06 – Rute e Valter da Silva  

(49 anos) – 4582-8488 
 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vinde a mim, todos os que estais 

cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo e 

aprendei de mim, porque sou manso e 

humilde de coração; e achareis descanso 

para a vossa alma. (Mt 11.28,29) 

 
I. O CONVITE DE JESUS – V. 28  
Ninguém no universo tem 

autoridade e competência para fazer 
esse convite. Observe que você não está 
sendo convidado para analisar uma 
denominação, uma igreja, uma doutrina, 
mas você está sendo convidado para um 
encontro e uma experiência com Cristo. 
Os fariseus diziam: Façam! Mas a 
verdadeira salvação é encontrada 
somente em uma Pessoa. Na Pessoa de 
Jesus Cristo. 

1. Encontro com Cristo – “Vinde 
a mim” 

Esse convite é dirigido a todos 
indistintamente. Esse convite é aberto a 
todos os que estão cansados e 
sobrecarregados com o peso do pecado 
ou o peso do legalismo. 

Esse convite não é discutir sobre 
Cristo, mas para um encontro com Cristo. 
Não é religião. Não é moralidade. Não é 
rito religioso. Não é caridade. Não é 
misticismo.  

Não é legalismo. Não é fuga da 
realidade. É um encontro com aquele 
que é a vida, a paz, a alegria, a salvação. 
Vir a Cristo significa confiar nele. 
Entregar-se a ele. 

 

 
2. Experiência com Cristo – “Vinde a 

mim todos os que estais cansados e 
sobrecarregados e eu vos aliviarei”. Há 
milhares e milhares de pessoas que são 
controladas pelo pecado. Vivem sob a 
opressão do medo, do vício, do pecado. 

2.1. A escravidão do pecado – “Todos 
os que estais cansados”. O pecado cansa. O 
pecado é um fardo. O pecado destrói as 
pessoas. O pecado é um fardo esmagador. 
Muitas pessoas não aguentam mais conviver 
com seus vícios. São escravas. São cativas. 
Estão carregando um peso cruel sobre as 
costas. 

2.2. O peso do pecado – “… e 
sobrecarregados”. O Peregrino ao ver a cruz, 
seu fardo caiu de suas costas e ele ficou livre. 
Quando vamos a Jesus encontramos 
descanso para a nossa alma. Jesus oferece 
não apenas descanso espiritual, mas 
descanso físico, mental e emocional. “Deixo-
vos a paz e a minha vos deu”. 

II. A EXIGÊNCIA DE JESUS – V. 29  
Relembre que Jesus foi um 

carpinteiro em Nazaré. Certamente ele fez 
muitas cangas para colocar debaixo do 
mesmo jugo os animais de trabalho. Ao usar 
essa metáfora, Jesus está nos falando sobre 
duas coisas. Esta obrigação é para: 

1. Aceitar um relacionamento com 
Cristo – v. 29 – “Tomai sobre vós o meu jugo”. 

Há muitas pessoas que buscam se 
deleitar nos benefícios do evangelho, mas 
sem compromisso de um estreito 
relacionamento com Cristo. Eles desejam 
conhecer a paz, o perdão, o poder e 
propósitos em suas vidas, mas não querem 
compromisso com Jesus.  

 

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

Como encontrar descanso para a sua alma (Hernandes Dias Lopes)  

 
 
Eles não entendem que não há 

cristianismo sem compromisso com Jesus. 
Aquele que se une com o Senhor torna-se 
um só espírito com ele. Tomar o jugo de 
Cristo é uma profunda experiência. A 
escravidão de Cristo nos liberta. O jugo de 
Cristo é o sinal da libertade. Quanto mais 
escravo de Cristo você é, mais livre você se 
sente. Quando você toma o jugo de Cristo 
você conhece a paz com Deus e a paz de 
Deus. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se 
discípulo. É submeter-se a Cristo. 

2. Assumir uma responsabilidade 
com Cristo – v. “Tomai sobre vós o meu 
jugo”. 

O jugo fala também do serviço sob 
o senhorio de Cristo. Assim como dois bois 
trabalham debaixo do mesmo jugo, o 
Senhor Jesus deseja que estejamos ligados 
a ele no serviço do Reino de Deus. Veja 
Marcos 16:20. Neste apelo evangelístico 
de Jesus há não somente um convite 
dirigido ao coração e uma obrigação 
dirigida à vontade, mas também uma 
educação dirigida à mente. 

III. O DESAFIO DE JESUS AO 
APRENDIZADO – V. 29  

Vir a Jesus e tomar sobre nós o 
jugo é algo que acontece quando cremos. 
Mas o aprendizado é um processo. 
Quanto mais nós aprendemos de Cristo, 
mais nós desfrutamos da sua paz. 

1. Nós devemos aprender de 
Cristo – v. 29 
Este não é um aprendizado meramente 
acadêmico, mas um aprendizado de uma 
experiência pessoal com Cristo e seu 
amor. 

 
Devemos buscar a intimidade com 

Jesus, como João buscou. Devemos auscultar 
o pulsar do coração de Jesus. Devemos 
aprender sobre a mansidão de Cristo. 
Mansidão não é fraqueza, mas poder sob 
controle. Devemos aprender sobre a 
humildade de Cristo.  

A palavra “humilde” significa baixo 
como o chão. Isto significa curvar-se até 
chegar aos pés de alguém. Ser humildade é 
fazer como Maria que se assentava aos pés 
de Jesus. 

2. Nós devemos descansar em Cristo 
– v. 29 

Quanto mais nós aprendemos de 
Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto 
mais nós temos intimidade com Cristo, mais 
nós encontramos descanso para as nossas 
almas. Paulo diz isso de outra forma: “Agora 
já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é 
quem vive em mim”. 

Devemos lançar não apenas a nossa 
ansiedade sobre ele, mas toda a nossa vida, 
a nossa alma. Cristo é o nosso descanso. Ele 
é a nossa paz. Ele é a nossa cidade refúgio. 

A palavra fé é colocar toda a sua 
alma, seu peso, seu fardo, sua vida sobre 
Cristo. Ilustração: Quando John Paton, o 
missionário que viveu nas Novas Hébridas, 
estava traduzindo a Bíblia para a língua 
nativa ele estava tentando encontrar uma 
palavra própria para descrever fé.  

Um dia, depois de um tempo de 
trabalho árduo, chegou em sua casa cansado 
e jogou todo o seu peso sobre a cadeira. 
Instantaneamente ele gritou: Achei a palavra 
para descrever fé. 

 


