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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 
 
 

21/06 – Isabela Grimaldi Hammond 

(98925-6812) 
 

21/06 – Maria Nanci Oliveira Nascimento 

(4526-6227) 
 

23/06 – Carolina Ribeiro Lacerda dos Reis  

(97177-1775) 
 

23/06 – Laura de Oliveira Barros 

(2709-1453) 
 

26/06 – Marlene Gonçalves Monteiro 

(2709-1891) 
 

27/06 – Ashbel Lopes 

(4522-0411) 
 

27/06 – Carolina Veiga Lopes 

(4522-0411) 
 

 

CASAMENTO 
 

25/06 – Vania e Fabio de Lima Salazar 

(09 anos) – 4586-2234 
 

25/06 – Katia e Moises Paulo Soares de Campos  

(28 anos) – 4592-7251 
 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irmãos queridos, nesse domingo 

consideramos sobre o texto de Hebreus 
4.14-16 e aprendemos que devemos nos 
achegar “confiadamente, junto ao trono 
da graça, a fim de recebermos 
misericórdia e acharmos graça para 
socorro em ocasião oportunidade.” 
(v.16). Achegar-se ao trono da graça 
significa vir a Deus em oração apoiados 
no ministério sacerdotal de Cristo. Temos 
portanto, através do nosso “grande 
Sumo Sacerdote que penetrou os céus” 
(v.14), a bênção de podermos nos 
achegar ao trono da graça de Deus, 
buscar a Deus em oração. No belíssimo 
sermão “O Trono da Graça”, Charles 
Spurgeon desenvolveu algumas 
implicações para nossa própria 
aproximação de Deus em oração.  

A primeira é que devemos chegar 
em humildade e reverência: “Em 
primeiro lugar, ser reverente e humilde; 
espera-se que o assunto levado ao Rei 
manifeste homenagem e honra.  

Os orgulhosos que não 
reconhecem o Rei, os traidores que se 
rebelam contra a Soberana Vontade 
devem, se forem sábios, evitar qualquer 
aproximação ao trono. Deixe o orgulho 
morder o meio-fio a uma distância; deixe 
a traição espreitar pelos cantos, pois 
apenas a reverência humilde pode vir 
diante do Rei, quando Ele senta vestido 
com Suas vestes de majestade.  

Em nosso caso, o rei diante do 
qual chegamos é o mais alto de todos os 
monarcas, o Rei dos reis, o Senhor dos 
senhores! 

 

 
Imperadores são apenas as sombras 

de Seu poder imperial; eles se denominam 
reis por direito Divino, mas que direito 
Divino eles têm? O senso comum ri e 
escarnece de suas pretensões!” Conforme 
Spurgeon, em segundo lugar, devemos vir 
com imensa alegria: “Há um trono, e, 
portanto, em segundo lugar, devemos nos 
aproximar com gozo devoto; se eu me 
encontro favorecido pela graça Divina e 
estou entre aqueles benditos que 
frequentam Seus átrios, não hei de sentir 
prazer? Eu poderia estar em Sua prisão, mas 
eu estou diante do Seu trono; eu poderia ter 
sido expulso de Sua presença para sempre, 
mas é-me permitido aproximar-me dEle, até 
mesmo em Seu palácio real, em Sua câmara 
secreta e graciosa audiência; não hei de ser 
grato?  

Não irá a minha gratidão subir em 
alegria, e não hei de sentir que estou tão 
honrado que eu sou feito o destinatário de 
grandes favores quando estou autorizado a 
orar? Porque é que o teu semblante estava 
triste, ó suplicante, quando estavas diante 
do trono da graça? Se você estivesse diante 
do trono da Justiça para ser condenado por 
suas iniquidades, suas mãos poderiam muito 
bem estar em seus lombos; mas agora você 
está favorecido para vir diante do Rei em 
Suas vestes de seda de Amor, deixe seu 
rosto brilhar com santo gozo! Se as suas 
tristezas são pesadas, diga-Lhe, pois Ele 
pode aliviá-las; se os seus pecados são 
multiplicados, confesse-os, pois Ele pode 
perdoá-los! Ó vocês cortesãos nos salões de 
tal monarca, exultai, e misturem louvores 
com suas orações!” 

 

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

Achegue-se ao Trono da Graça! 

 
Em sua mensagem “O Poder da 

Oração”, o Rev. Hernandes Dias Lopes 
escreve: “Deus é soberano e faz todas as 
coisas conforme o conselho da sua 
vontade, mas sendo ele soberano, 
escolheu agir em resposta às orações do 
seu povo. Orar é conectar o altar com o 
trono, a fraqueza humana à onipotência 
divina. Orar é falar com aquele que está 
entronizado acima dos querubins e 
governa o universo.  

Não há nenhuma força mais 
poderosa na terra do que a oração, pois a 
palavra de Deus diz que muito pode, por 
sua eficácia, a súplica do justo... Pela 
oração, a igreja é fortalecida com poder 
para testemunhar. A igreja avança mais 
rápido e com mais vigor quando caminha 
de joelhos. É quando nos prostramos 
diante de Deus que podemos nos levantar 
diante dos homens. É quando nos 
curvamos diante de Deus em oração que 
podemos nos levantar para pregar com 
eficácia.  

Não há pregação poderosa sem 
que primeiro os joelhos se dobrem. 
Precisamos falar com Deus antes de falar 
aos homens. Precisamos conhecer o poder 
de Deus através da oração antes de 
sermos usados por Deus na pregação. Pela 
oração, a igreja transforma as ameaças do 
mundo em ousadia para testemunhar com 
intrepidez.  

A perseguição jamais enfraqueceu 
a igreja. Ao contrário, leva-a ainda mais 
longe em sua ousadia, para clamar aos 
céus, rogando intrepidez e poder para 
testemunhar.  

 
Foi assim com os apóstolos diante da 
perseguição do sinédrio judaico. 

O sofrimento põe a igreja de joelhos 
e quando a igreja se ajoelha ela é mais forte 
do que um poderoso exército. A igreja 
transforma as ameaças do mundo em 
oportunidades para buscar a face do 
Onipotente e sair desse campo das lágrimas 
revestida com o poder do Espírito Santo. 
Pela oração, a igreja se deleita em Deus mais 
do que nas obras de Deus.  

O maior privilégio da oração é ter 
intimidade com Deus e deleitar-se nele. 
Quanto mais nos regozijamos em Deus, mas 
ele se deleita em nós.  

Quanto mais nos apegamos ao 
Altíssimo, mais temos gozo nele e motivos 
para andarmos com ele. Nosso maior 
problema não é a presença do adversário, 
mas a ausência de Deus. Nossa maior riqueza 
não são as bênçãos de Deus, mas o Deus das 
bênçãos. Deus é melhor do que suas 
bênçãos.  

Ele é mais excelente do que suas 
mais excelentes dádivas. Oh, que a igreja 
redescubra as bênçãos da oração! Oh, que a 
igreja deixe de fazer a obra na força do braço 
humano, para recorrer aos insondáveis 
recursos divinos. Oh, que a igreja se prostre 
diante de Deus em oração, para levantar-se 
diante dos homens em testemunho!” 

Irmãos, busquemos ao grande Rei, 
nosso Deus, através da oração! 

 “Acheguemo-nos, portanto, 
confiadamente, junto ao trono da graça, a 
fim de recebermos misericórdia e acharmos 
graça em ocasião oportuna.” (Hb 4.16). 

 


