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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 

 

26/04 – Antonio dos Santos 

(4586-1561) 
 

30/04 – Amanda da Costa Santos 

(98362-6332) 
 

01/05 – Adriano Moraes de Oliveira  

(4582-8488) 
 

01/05 – Fabio H. Coelho da Silva 

(96383-4039) 
 

02/05 – Alessandra Aparecida de Almeida Coelho 

(94357-8305) 
 

02/05 – Magno Dias do Amaral 

(97176-8866) 

 

CASAMENTO 
 

27/04 – Alcilene e Clodoaldo Silva Santos 

(24 anos) – 94657-1354 
 

28/04 – Katia e Edison Protti 

(19 anos) – 99631-2259 
 

02/05 – Joelma e Geraldo Gomes Cavalcanti 

(33 anos) – 4812-4757 

 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos 
homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do 
que confiar em príncipes. 

Sl 118-8-9 

Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois 
nada receberá como compensação. 

Jó 15.31 

Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um 
sopro em suas narinas. Que valor ele tem? 

Is 2.22 

Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Sl 56.3 

Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não 
lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras 
dignas de confiança, para que você responda com a verdade a 
quem o enviou? 

Pv 22.19-21 

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em 
seu próprio entendimento. 

Pv 3.5 

Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à 
sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o 
meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em 
quem confio”. 

Sl 91.1-2 

Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor! Ele é o seu 
socorro e o seu escudo. 

Sl 115.11 

Portanto, volte para o seu Deus, e pratique a lealdade e a 
justiça; confie sempre no seu Deus. 

Os 12.6 

Mas bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor, 
cuja confiança nele está. 

Jr 17.7 

             

Imagino que para a maioria de nós, o exercício de confiar em Deus é algo muito 
difícil. Porém, gostaria de encorajá-lo a depositar sua confiança no Deus de detalhes, 
que orquestra cada dificuldade (grande ou pequena) para nos ensinar e assim, 
exercitar a nossa dependência N’Ele.  

(Extraído do site conselhobiblico.com) 

Acredito que o principal objetivo 
desse texto é, em parte, estimular a 
compreensão e a conscientização da 
grandeza que permeia o processo de confiar. 

Não há dúvida de que o 
verbo confiar está presente em nosso dia a 
dia e que a maioria das pessoas aprendem, 
pelo senso comum, o sentido tanto 
de confiar quanto de seu 
substantivo, confiança. Mas, até que ponto 
nos apropriamos do real significado de algo 
tão profundo? E ainda, qual o impacto de 
tamanho entendimento? Ao realizarmos uma 
breve pesquisa sobre o significado 
de confiar nos deparamos com as seguintes 
definições no dicionário: a) deixar (alguém ou 
algo) sob cuidado ou guarda de outrem; 
entregar; b) atribuir (a alguém ou a algo) o 
encargo de realizar uma ou mais tarefas; 
encarregar; incumbir; c) acreditar na 
honestidade, na bondade, na sinceridade e 
na fiabilidade de alguém; crer; d) revelar algo 
(informação sigilosa, segredo) a alguém; 
segredar. A origem etimológica do 
verbo confiar remete ao latim con fides que 
quer dizer, com fé. Sendo assim, 
a confiança é uma demonstração de fé. 
Quando a Bíblia nos convoca a confiar em 
Deus, somos instigados a compreender a 
dimensão desse ato de fé. Isso 
porque confiar implica em: a) nos deixar sob 
o cuidado de Deus; b) atribuir a Deus o 
encargo de realizar tarefas que estão além da 
nossa esfera de atuação; c) acreditar (crer) na 
honestidade, na bondade, na sinceridade e 
na fiabilidade de Deus; d) revelar aos outros, 
que Deus é Senhor em nossas vidas. Em 
geral, somos desafiados a confiar em Deus 
em situações difíceis, complicadas e 
desconfortáveis. Quando as circunstâncias 
são humanamente incontroláveis nos 
conscientizamos de que precisamos 
desesperadamente de alguém em quem co- 

 

nfiar. E, por isso, Deus em sua infinita misericórdia 
nos deixou muito encorajamento em sua Palavra 
para que coloquemos nossa confiança N’Ele. 
Frequentemente, a nossa confiança em Deus é 
testada e somos aprovados se, ao invés 
de confiar em forças humanas,  confiamos em 
Deus, mesmo quando isso significa não entender, 
pela nossa lógica, qual o propósito imediato para 
nossas vidas. Por outro lado, somos desaprovados 
se, ao invés de confiarmos em Deus, nos guiamos 
pelo que vemos, pois isso retrata a 
nossa desconfiança em Deus. O significado 
de desconfiar é apresentado no 
dicionário[3] como: a) presumir algo como 
verdadeiro; conjeturar, imaginar, supor; b) deixar 
de ter confiança; duvidar; suspeitar; c) mostrar-se 
desconfiado; recear; d) melindrar-se com 
facilidade; amuar-se; enfadar-se; e) perder o 
ânimo; desacreditar; desanimar; desesperançar. 
Ao desconfiarmos de Deus cometemos pecado de 
incredulidade. Isso porque, em primeiro lugar, 
presumimos ou imaginamos que Deus não age 
para nosso bem. Em segundo plano, duvidamos 
ou suspeitamos que Deus é bom e em terceiro 
lugar, duvidamos ou receamos que Deus não tem 
o controle da situação. Por fim, nos melindramos 
pela circunstância de sofrimento e perdemos o 
ânimo, a esperança por desacreditarmos na 
soberania, bondade e cuidado de Deus. Essa 
atitude revela aos outros que Deus não é digno 
de confiança. A partir do momento em que 
nossa confiança em Deus cresce, as provações 
também aumentam, porém Ele nos fornece 
provas inesgotáveis, em sua Palavra, para que 
descansemos N’Ele. Assim, somos transformados 
mais e mais à imagem de Seu Filho, Jesus Cristo. O 
quadro ao lado foi desenvolvido com alguns 
versículos bíblicos que alimentam a 
nossa confiança em Deus. Esse quadro não 
apresenta a extensa lista de versículos que nos 
ensinam a confiar em Deus, mas tem o intuito de 
refrescar nossa memória sobre a importância 
desse ato de fé. 

 

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

O processo consciente de confiar (Bianca Bonassi Ribeiro) 
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