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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 

28/03 a 

03/04 
* Edson, Fernando, 
Marcos 

04 a 10/04 
* Magno, Rodrigo, 
Luciano e Ademir 

11 a 17/04 
* Adalberto, Clodoaldo, 
Douglas e Edson 

18 a 24/04 
Fernando, Marcos, 
Magno 

25 a 01/05 
* Rodrigo, Luciano, 
Ademir e Adalberto 

 

*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 
 

21/04 – Francilene Cruz do Nascimento 

(94170-5432) 
 

21/04 – Rafael Bressan Salazar 

(4586-2234) 
 

21/04 – Thiago de Oliveira Lerose  

(99181-1983) 
 

22/04 – Claudia Stefen Andrade 

(2709-9657) 
 

22/04 – Moises Paulo Soares de Campos 

(4592-7251) 
 

23/04 – Pedro Ghensev Avellar 

(4587-0091) 
 

24/04 – Davi Muniz Vieira da Costa 

(2816-5420) 
 

24/04 – Denise Rister Figueiredo 

(4595-3415) 
 

24/04 – Maria Camara Barbeto 

(4522-0817) 
 

25/04 – Arthur Scavassa Leite 

(4521-2331) 
 

25/04 – Gabriela Borges e Silva 

(94769-1650) 
 

25/04 – Priscila Rosa dos Santos 

(4816-4815) 

 

CASAMENTO 

 
 

22/04 – Sara e Marcelo de Almeida Carneiro 

(20 anos) – 98876-6735 
 

22/04 – Sebastiana e Antonio dos Santos 

(59 anos) – 4586-1561 
 

23/04 – Priscila e Cesar Crispim de Oliveira 

(10 anos) – 4533-8416 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “Deus está no controle”. Estas 

palavras podem ser um conforto 

maravilhoso para pessoas que lutam 

contra fobias, medos naturais comuns ou 

mesmo terrores profundos. O lembrete 

de que Deus está no controle muitas 

vezes traz grande alívio. 

Mas há momentos em que as 

palavras “Deus está no controle” podem 

piorar a situação. Um cristão aterrorizado 

pode já ter lutado com o fato de que 

Deus é soberano e chegado à conclusão 

equivocada de que Deus o está punindo, 

ou pior, que Deus o abandonou. Na raiz 

de tanto medo e ansiedade não está 

tanto a questão de saber se Deus está no 

controle (uma doutrina que a maioria 

dos cristãos aceita prontamente), mas de 

por que Deus permitiria que os cristãos 

sintam incerteza e temor. A consciência 

da soberania de Deus pode não ser uma 

fonte de alívio em todo caso, mas 

somente outra fonte de dúvida, 

frustração e medo. O medo pode fazer 

isso com as pessoas, até mesmo com 

cristãos. Há dois pontos a considerar 

sobre confrontar nossos medos à luz da 

soberania de Deus. O primeiro é 

considerar aquelas passagens bíblicas (há 

muitas) que nos dizem o que significa 

Deus estar “no controle”. Quando temos 

uma boa (ou melhor) compreensão do 

controle de Deus sobre todas as coisas, 

descobrimos que nada que venha a acon- 

 

tecer é aleatório ou fora da 

vontade de Deus. O salmista nos lembra: 

“Com efeito, eu sei que o Senhor é grande 

e que o nosso Deus está acima de todos os 

deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, 

ele o fez, nos céus e na terra” (Sl 135.5-6). 

Em Provérbios, lemos que a soberania de 

Deus se estende até mesmo a coisas 

aparentemente acidentais: “A sorte se 

lança no regaço, mas do Senhor procede 

toda decisão” (Pv 16.33). Esta informação 

é dada para nos lembrar que nada fora da 

vontade de Deus pode nos acontecer. Deus 

sabe quando um pardal cai do céu, e se ele 

se importa com eles, quanto mais ele se 

importa conosco? (Mt 6.26). Paulo nos diz 

que “todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus” (Rm 8.28), e 

Tiago diz: “ninguém, ao ser tentado, diga: 

sou tentado por Deus; porque Deus não 

pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a 

ninguém tenta” (Tg 1.13). Tiago 

acrescenta: “Toda boa dádiva e todo dom 

perfeito são lá do alto, descendo do Pai 

das luzes, em quem não pode existir 

variação ou sombra de mudança” (1.17). 

Deus não nos tenta (ou nos faz ter medo), 

ele nos dá todas as coisas boas, e promete 

tornar tudo (até mesmo os nossos medos) 

para o nosso bem. 

Esta breve lista de passagens 

bíblicas nos lembra que qualquer medo 

que estivermos enfrentando pode trazer 

glória a Deus, ser transformado por Deus 

 

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

Confronte seus medos com a soberania de Deus (Kim Riddlebarger) 

 

 
para nosso bem maior e conceder-nos a 

necessária segurança quando estamos 

com medo. A Escritura acalma nossos 

medos lembrando-nos que Deus é nosso 

Pai Celestial que nos ama e cuida de nós, 

mesmo quando o tememos, ou  

receamos seus propósitos soberanos. Ele 

ainda nos ama, mesmo quando tememos 

que não. A segunda coisa a considerar é 

que, se alguém acreditava na soberania 

absoluta de Deus, esse alguém era Jesus. 

Os Evangelhos revelam que, apesar de 

Jesus saber o propósito de Deus com 

antecedência, e que o resultado de seu 

sofrimento seria um triunfo glorioso 

sobre a morte e a sepultura, ainda assim 

sentiu tanto temor como ansiedade 

antes da provação da cruz. Na resolução 

do temor e ansiedade de Jesus podemos 

encontrar grande alívio para os nossos 

temores e ansiedades. Em Mateus 26.36-

38, lemos: “Foi Jesus… a um lugar 

chamado Getsêmani e disse a seus 

discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto 

eu vou ali orar; e, levando consigo a 

Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, 

começou a entristecer-se e angustiar-se. 

. Então, lhes disse: A minha alma está 

profundamente triste até à morte; ficai 

aqui e vigiai comigo”. Jesus também 

disse: “o espírito, na verdade, está 

pronto, mas a carne é fraca”. Então ele 

orou: “Meu Pai, se não é possível passar 

de mim este cálice sem que eu o beba, 

faça-se a tua vontade” (v. 41-42). 

faça-se a tua vontade” (v. 41-

42). No relato de Lucas, a dimensão do 

medo de Jesus é revelada: “E, estando 

em agonia, orava mais intensamente. E 

aconteceu que o seu suor se tornou 

como gotas de sangue caindo sobre a 

terra” (Lc 22.44). Temor e ansiedade não 

são necessariamente pecado; que Jesus 

estava ansioso antes de seu sofrimento 

na cruz é a prova disso. O medo da dor 

ou do perigo é bastante natural. No 

entanto, em meio à ansiedade de Jesus 

no Getsêmani, ele ainda assim confiou 

que seu Pai o faria suportar a terrível 

provação por vir. Jesus pode suar gotas 

de sangue, mas bebe o cálice da ira para 

nos salvar dos nossos pecados. 

Notavelmente, Jesus é um exemplo para 

nós quando estamos com medo, e seu 

sofrimento e morte removem qualquer 

culpa que podemos ter por duvidar das 

promessas de Deus ou por temer sua 

abordagem ou propósitos. Jesus morreu 

por nossos pecados todos, incluindo 

todo o medo pecaminoso. Melhor ainda, 

nós temos um grande sumo sacerdote, 

que nunca dorme nem cochila, e que 

sabe como é para nós experimentar 

temor e ansiedade. É a Jesus que 

oramos quando estamos com medo, e é 

Jesus que intercede por nós, ainda 

enquanto oramos a ele (Hb 4.14-16). É 

isso que significa dizermos que “Deus 

está no controle”. 

 


