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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; Efraim e família. 

Outros motivos: Danilo Budal; Vladimir 

(emprego); Fábio Goes (emprego). 

 

 

Escala da Junta Diaconal 

29/02 a 

06/03 
* Luciano, Ademir, 
Adalberto e Clodoaldo 

07 a 13/03 
* Douglas, Edson, 
Fernando e Rodrigo 

14 a 20/03 
* Marcos, Magno, 
Rodrigo M. e  Luciano 

21 a 27/03 
* Ademir, Adalberto, 
Clodoaldo e Douglas 

 

*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 ,  50 4 ,  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 
·  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 
·  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 

 

 

› Rev. Luís Roberto Navarro Avellar 

 
 

Devocional internet (Youtube) 19h 

ANIVERSARIANTES 

 

05/04 – Jociely de Almeida Martins 

(4805-3963) 
 

07/04 – Daniel Henrique Salzano Rodrigues 

(4526-2833) 
 

07/04 – Helena Sannazzaro Trombini  

(3963-2712) 
 

07/04 – Leandro Henrique Dorighetti Cavalcanti 

(4812-4757) 
 

09/04 – Luciano Cardoso do Nascimento 

(4816-4308) 
 

09/04 – Thiago Pires Mattiassi 

(4582-4069) 
 

11/04 – Jose Costa Martins 

(95467-4067) 
 
 

 

CASAMENTO 
 

10/04 – Natalia e Thiago de Campos Visnadi 

(05 anos) – 2816-5598 
 

11/04 – Maria Alice e Wlander Zichel 

(45 anos) – 99818-5320 

 
 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tenha medo, mas não dê lugar ao medo (Paul Tripp) 

 

 

Sempre que problemas 

consomem nosso pensamento, é porque 

nos esquecemos de Deus. Esquecemos 

que existe um Senhor de glória, 

sabedoria, bondade, poder e graça que se 

assenta no trono de seu universo. 

Nenhuma dificuldade de qualquer 

espécie – nenhuma pessoa, lugar ou 

pandemia – pode negar suas boas e 

gloriosas promessas aos filhos. 

 

Quando você olha na horizontal, 

as coisas podem parecer totalmente fora 

de controle. Mas quando você olha na 

vertical, este mundo está sob cuidadosa 

supervisão. 

Estou alegando entender a 

pandemia? De modo nenhum. Até 

estarmos do outro lado, talvez nunca 

possamos entender completamente por 

que Deus permitiu que esse problema 

entrasse em nossas vidas. 

 

Mas nós sabemos quem ele é. 

Nós sabemos o que ele pode fazer. Nós 

sabemos o que ele prometeu. Sabemos 

que ele é o mesmo ontem, hoje e 

amanhã. 

Neste momento de pandemia 

global, não deixe seu pensamento ser 

dominada pelo medo, para que você não 

se torne como aqueles que se esquecem 

de Deus. 

Não ignore a realidade da 

situação, não fique constrangido com sua 

capacidade instintiva de responder 

rapidamente quando necessário e faça 

planos inteligentes com a preocupação 

devida. 

Acima de tudo, nunca pare de 

temer a Deus. 

Tenha medo, mas não dê lugar 

ao medo. 

Deus abençoe. 

 

(Extraído do site todahelohim.com) 

 

Estamos em uma época de 

problemas sem precedentes. Diante de 

uma pandemia global, precisamos de um 

momento para pensar biblicamente 

sobre nossa resposta ao COVID-19. 

Só tenho um pensamento que 

repetirei no devocional de hoje: tenha 

medo, mas não dê lugar ao medo. 

Essa afirmação pode parecer 

contraditória, então me deixe explicar. O 

medo é um dos bons presentes de Deus 

para nós. Eu penso existir três tipos de 

medo espiritualmente saudáveis: 

1. Medo de Deus. Esta é uma 

santa reverência ao Todo-

Poderoso, vivendo com 

admiração e submissão ao 

rei do universo. 

2. Medo como resposta rápida. 

Essa é a nossa capacidade 

instintiva de reagir em um 

momento de perigo. Pense 

em um pai que 

espontaneamente entra em 

ação para proteger seus 

filhos antes deles se 

machucarem. 

3. Preocupação apropriada: 

Isso nos permite ficar sóbrios 

com o que estamos 

enfrentando e, com nossa 

capacidade de análise dada 

por Deus, fazemos escolhas 

sábias e planejadas para pro- 
 

proteger a nós mesmos e aqueles que 

nós amamos. 

Deus nos projetou com a 

capacidade de ter medo, porque ele nos 

ama e quer nos proteger. 

 

Tenha medo, mas não dê lugar 

ao medo 

 

Dar lugar ao medo é 

caracterizado por meditar sobre os 

problemas que estamos enfrentando e 

esquecer Deus no processo. Esse medo 

se revela quando permitimos que nossas 

mentes e corações sejam controlados 

pelo que era inicialmente uma 

preocupação apropriada. 

A pandemia (ou qualquer coisa 

que o faça sentir medo) é tudo o que 

você pensa, tudo o que lê e o que fala? 

Se algum tipo de problema consumir seu 

pensamento, quanto maior ela aparecer, 

mais impossível será a solução e mais 

assustada você ficará. 

Neste mundo você enfrentará 

perigo e ignorar essa realidade não é 

sábio. Deus lhe deu a capacidade de se 

preocupar, portanto, agir como se não 

houvesse motivo para preocupação não 

é a solução. 

O problema é que o seu 

pensamento foi consumido pelo 

problema que você está enfrentando. 

 


