
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipjundiai.org.br • facebook.com/ipjundiai 
igreja.jundiai@gmail.com • rev.luisroberto@hotmail.com 
Telefone: (11) 4586.2004 • Celular/WhatsApp: (11) 94823.8919 

 

23 de fevereiro, 2020 

 

 

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. 

OFICIAIS da IPJ 

PEQUENOS  GRUPOS 

4 5 8 6 . 3 9 3 9  

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 
 

Saúde: Amanda Santos; Olga Scolfaro; Maria 

José Wiezel; D. Diná; Sr. Milton; Luiz Antonio 

Pimentel; D. Antonia; Antonio dos Santos 

(pastor); Zelão; Antônio Reinaldo (esposo 

Nanci); Elídia Andre da Silva; Idália (cunhada da 

D. Maria Eglaine); Alcina Mello; Maria Inês; 

Odete Schimidt; Marines J. da Silva; Efraim e 

família. 

Outros motivos: Danilo Budal; Vladimir 

(emprego); Fábio Goes (emprego). 

 

 

Escala da Junta Diaconal 

01 a 07/02 
* Fernando, Rodrigo S., 
Marcos e Magno 

08 a 14/02 
* Rodrigo M., Luciano, 
Ademir e Adalberto 

15 a 21/02 
* Clodoaldo, Douglas, 
Edson e Fernando 

22 a 28/02 
* Rodrigo S., Marcos, 
Magno e Rodrigo M. 

 

*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 

 

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

 

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 
·  ITAMAR DOS SANTOS           98362-6332 
·  LUIZ CARLOS LEROSE           99178-9572 
·  ROSIVALDO SALES                 99880-8238 

·  VILSON CABRAL                    94147-2772 
·  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 
·  RODRIGO SANTOS                93401-1696        
 

 

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 

 

 

Escola Bíblica Dominical 

 

 

9h 

SERMÃO › Rev. Luís Roberto Navarro Avellar 

MENSAGEM PARA CRIANÇAS › 

2 a 3 anos › Ensinamentos de Jesus – Tolerância – Jesus encontra uma mulher diferente 

4 a 5 anos › Imitando Jesus – Sendo manso e humilde 

6 a 8 anos › Imitando Jesus – Sendo manso e humilde 

9 a 10 anos › Imitando Jesus – Sendo manso e humilde 

 
 

CLASSE ÚNICA › Resolvendo Conflitos Biblicamente 
 

MINI-MATERNAL, MATERNAL I › O cavalo foi criado por Deus 
 

MATERNAL II › Tem água pra todo lado! 
 

PRÉ-PRIMÁRIO › Por que Jesus precisou vir? 
 

PRIMÁRIO I › E assim Deus criou 
 

PRIMÁRIO II › O livro escrito por várias mãos 

 

Culto de Adoração 19h 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F E V E R E I R O  
 
 

25/02, 20h Estudo Bíblico. IPJ 

28/02, 19h30 Coral Adorai – Ensaio. IPJ 

29/02, 07h UPH – Doação de sangue. 

29/02, 14h30 Mulheres – Chá de bebê Carol.  

29/02, 19h UPA – Grow UPA. IPJ 

Esperança além dessa vida 

A fé que cresce no solo das 

promessas divinas tira o medo e, no seu 

lugar, enche-nos de esperança e 

confiança. E quando o medo se vai, e a 

esperança em Deus transborda, vivemos 

de maneira diferente. A vida demonstra 

que nosso tesouro em Deus é mais 

precioso que os encantos passageiros 

do pecado. Quando confiamos no Deus 

que ressuscita os mortos(2 Co 1.9), e 

nos deleitamos na esperança da glória 

de Deus (Rm 5.2), não cedemos aos 

prazeres pecaminosos momentâneos. 

Não somos aspirados e engolidos por 

propagandas que dizem que o possuidor 

de mais brinquedos é o maior. Não 

gastamos nossas melhores energias 

acumulando tesouros na terra. Não 

sonhamos os nossos sonhos mais 

emocionantes com realizações e 

relacionamentos que perecem. Não nos 

desesperamos com o que esta vida não 

consegue nos dar (casamento, riquezas, 

saúde, fama). 

Em vez disso, provamos a 

experiência maravilhosa do amor do 

Dono e Regente deste universo, e do 

destino para o desfrute da sua glória, e 

da sua atuação infalível para nos levar ao 

Reino eterno.  

Quando se conhece a verdade 

sobre o que ocorre após a morte [nossa 

ressurreição no último dia para a vida 

eterna, o novo céu e nova terra de 

glória com Cristo], e se crê nela, e há 

satisfação com tudo o que Deus será 

nas eras por vir, essa verdade liberta de 

fato. (Extraído do livro: Graça Futura,  John 

Piper, p.355) 

  

 

 

AGENDA unificada 

23/02 – Gabriela Rister Figueiredo Irie 

(4595-3415) 
 

24/02 – Ellen da Costa Santos 

(98556-5607) 
 

24/02 – Josiane dos Santos Ferreira  

(3964-3337) 
 

25/02 – Aline Alcantara 

(98834-9615) 
 

25/02 – Guilherme Cabral da Silva 

(97455-0061) 
 

27/02 – Gabriel Henrique Pimentel Silva 

(2709-9140) 
 

28/02 – Adiel da Silva Junior 

(4526-4631) 
 

28/02 – Ana Claudia de Oliveira Costa 

(96410-7175) 

 
 

 

 

 

 

 

  

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

Jesus, a nossa esperança (Hernandes Dias Lopes) 

 

 

“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo 

mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo 

Jesus, nossa esperança” (1Tm 1.1) 

O apóstolo Paulo escreveu a primeira 

carta a Timóteo que Jesus é a nossa 

esperança. Por que ele disse isso? Talvez o 

próprio apóstolo Paulo na sua juventude 

pensou que a sua esperança estava na sua 

religião. Ele foi enviado de Tarso para 

Jerusalém, para estudar aos pés do grande 

mestre Gamaliel, para ser um grande líder 

da sua religião, um grande rabino judaico, 

tornou-se um homem culto, mente 

prismática, forte, um grande líder, mas a 

esperança dele se frustrou, a esperança 

dele não estava na sua religião.  

Talvez Paulo pudesse pensar que os 

seus amigos fossem a sua esperança, ele 

teve tantos amigos. Mas na hora final da 

vida, quando ele estava preso em Roma, 

acusado de malfeitor; talvez o líder dos 

incendiários de Roma, todos abandonaram. 

Às vezes você confiou e tem sua esperança 

em amigos, talvez amigos estratégicos, mas 

mesmo estes amigos podem faltar, e a 

esperança tornar-se em desilusão e até em 

desespero. Quem sabe você tenha 

esperado no dinheiro, e você pensa que o 

dinheiro pode lhe trazer segurança e até 

felicidade; e embora o dinheiro possa lhe 

proporcionar tantas coisas boas, o dinheiro 

não pode lhe dar segurança; o dinheiro não 

pode esconder você da morte; o dinheiro 

não pode privar você de aflições; o 

dinheiro não pode oferecer a você o 

banquete pleno e verdadeiro da felicidade.  

 

O apóstolo Paulo, já no final da vida, 

ele escreve dizendo a nossa esperança é 

Jesus. Jesus não é uma esperança vazia, ele 

não frustra, ele não decepciona, ele não 

fracassa, ele não nos deixa na mão, ele não 

nos abandona na hora do aperto, do 

cerco, do entrincheiramento, ele segura 

filme nossa mão, ele é âncora na 

tempestade, é refúgio no dia da dor, da 

lágrima e do luto, ele é o Deus todo 

poderoso, que jamais abandona aqueles 

que nele esperam. 

Eu quero encorajar você, portanto, 

neste momento, a pôr sua confiança em 

Jesus. Ele é a esperança para o tempo, ele 

a esperança para a eternidade, ele é a 

esperança para o agora, ele é a esperança 

para o amanhã. A nossa vida aqui é uma 

jornada curta do berço à sepultura; aqui 

enfrentamos vales, a que choramos, aqui 

gememos, aqui sangramos, aqui tombamos, 

porém a nossa esperança transcende a 

sepultura, a nossa esperança adentra os 

umbrais da eternidade, a nossa esperança 

em Cristo é eterna porque ele venceu a 

morte, porque ele matou a morte, porque 

ele é a ressurreição e a vida e aquele que 

nele crê passou da morte para vida. Hoje, 

agora, você pode pôr a sua esperança em 

Jesus. Coloque o fundamento da sua vida 

sob uma rocha inabalável e esta rocha é 

Jesus; ele é a nossa esperança. Os outros 

refúgios podem fracassar e nos deixar 

frustrados, mas Jesus jamais decepciona 

aqueles que nele confiam. Ele o refúgio 

verdadeiro, ele traz esperança verdadeira. 

 

 

ANIVERSARIANTES 


