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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; Fernando Marques 

(seus pais estão com Covid 19 - Dna Conceição 

e Sr. José). 

Outros motivos: Danilo Budal; Vladimir 

(emprego); Fábio Goes (emprego). 

 

 

Escala da Junta Diaconal 

02 a 08/05 
* Clodoaldo, Douglas, 
Edson e Fernando 

09 a 15/05 
* Rodrigo, Marcos e 
Magno 

16 a 22/05 
* Luciano, Ademir, 
Adalberto e Clodoaldo 

23 a 29/05 
* Douglas, Edson e 
Fernando 

30/05 a 

05/06 
* Marcos, Magno, 
Rodrigo e Luciano 

 

*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 
 

10/05 – Ana Paula Carvalho Silva Rocha 

(35 99909-8571) 
 

10/05 – Santiago Ribeiro Chichizola 

(4038-4062) 
 

12/05 – Gilberto Jose Santos Coimbra  

(4493-1731) 
 

13/05 – Eunice Ferreira 

(97125-7144) 
 

14/05 – Katia Cristina de Moraes Cunha 

(2816-6647) 
 

14/05 – Paloma R. S. Alvares 

(2449-1713) 
 

14/05 – Romualdo Lourençon  

(3395-7498) 
 

15/05 – Dirce Soares Matos 

(4607-3455) 
 

15/05 – Lucas Pires Mattiassi 

(4582-4069) 

 

CASAMENTO 
 

16/05 – Adriana e Romualdo Lourençon 

(22 anos) – 3395-7498 
 

 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Digno és, Senhor, de receber 

glória, e honra, e poder; porque tu 

criaste todas as coisas, e por tua 

vontade são e foram criadas." 

Apocalipse 4:11 

 
Quando uma catástrofe 

acontece, por vezes, pessoas se 

levantam questionando a soberania 

de Deus. Nesta pandemia não tem 

sido diferente. Há quem pense que 

esse vírus surgiu fora da atenção de 

Deus e esteja fora do Seu controle. 

No livro Deus é Soberano, Arthur 

Pink, em um dos capítulos, trata da 

soberania de Deus na criação. Veja 

só:“Tudo quanto Deus tem feito 

mostra que Ele é soberano e que 

tem o controle completo sobre a Sua 

criação. Trate de pensar acerca do 

tempo antes de que Deus criasse o 

mundo. Desde então Ele era 

soberano, e foi inteiramente uma 

decisão de Sua vontade criar alguma 

coisa ou não criar nada. Também foi 

completamente coisa dEle, o fato de 

como o fez. Poderia ter feito um 

mundo tão pequeno que ninguém 

pudesse vê-lo. Quando Deus criou o 

universo, não pediu a ajuda nem o 

conselho de ninguém. Então, pense 

acerca do mundo que Deus fez. Por 

que deveria haver mais água que 

terra seca? Por que deveria existir 

tanta terra inútil para uso humano e 

outros lugares tão úteis?                

 

 

 

Por que existem lugares bons 

para se viver e outros ruins? Por que 

alguns países estão sujeitos a tantos 

desastres naturais (terremotos, 

furacões, tornados, secas etc.), e 

outros não?  

A resposta a tantas perguntas é 

porque assim o tem decidido Deus, 

porque assim se cumprem os seus 

propósitos.  Deus, quem fez todas as 

coisas, é absolutamente soberano. Ele 

faz o que Lhe apraz e efetua a Sua 

própria vontade. Ele fez todas as 

coisas para Si mesmo, e possui 

também o direito de fazê-lo assim, 

porque Ele é o Deus Todo Poderoso.  

Porém Deus não só fez todas 

as coisas pelo seu próprio poder 

soberano, senão que também governa 

tudo. Imagine somente, o que 

aconteceria se Deus não controlasse 

o que Ele criou? Suponha que Deus 

tenha feito o mundo, e depois o 

abandonasse para que fosse 

governado pelas assim chamadas ‘leis 

da natureza’.  

Se Deus agisse assim, então 

não teríamos certeza de que o mundo 

não poderia ser destruído. Se tão 

somente as leis da natureza 

controlassem o mundo, então um 

poderoso tornado poderia estragar 

tudo, ou um grande furacão poderia 

inundar tudo, ou um grande 

terremoto poderia acabar com tudo.  
 

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

Deus Controla a Natureza 

  

Então, como poderíamos estar 

seguros de que essas coisas não 

poderiam acontecer? Se ousarmos 

dizer que Deus não está controlando 

o mundo, então perderíamos toda a 

certeza de estabilidade.  

Se Deus não está controlando 

tudo, então tudo acontece por pura 

casualidade. Imagine o que 

aconteceria se Deus não colocasse 

limites às coisas más que realizam os 

homens.  

Imagine como seria o mundo 

se a gente fosse completamente 

livre para fazer o que quisesse. 

Então toda a bondade no mundo 

desapareceria e a maldade e a 

confusão reinariam. Isso deixa 

manifesto a necessidade de que 

Deus governe o mundo, e Ele o faz 

a fim de que nenhuma coisa saia de 

controle e não aconteça o caos. 

Deus está controlando ainda aquelas 

coisas que não têm vida como o 

clima, o vento e o mar.  

Quando Deus disse ‘Seja feita 

a luz’, a luz foi feita. Quando Deus 

disse que enviaria um dilúvio sobre 

o mundo antigo devido à 

depravação dos seus habitantes, 

então o dilúvio veio.  

Quando Deus trouxe as 

pragas sobre o Egito, a luz tornou-

se obscuridade, as águas 

converteram-se em sangue e 

grandes pedras de saraiva caíram.  
 

 

Deus estava controlando todos 

esses eventos. Existem muitos exemplos 

na Bíblia de como Deus tem controlado 

todas aquelas coisas que não têm vida.  

O forno do rei Nabucodonosor 

foi esquentado sete vezes a mais do 

costume, e três dos filhos de Deus 

foram arrojados dentro dele, e o fogo 

nem sequer queimou as suas vestes, 

embora sim tivesse matado os homens 

que os lançaram no forno.   

Quando os discípulos iam com o 

Senhor Jesus Cristo numa pequena 

barca e a tormenta atemorizou-os, Jesus 

disse à tempestade: ‘Seja a paz’, e então 

o vento cessou e o mar acalmou-se. 

Deus controla o clima, porque Ele envia 

o gelo, a neve e o vento. Ele envia e 

detém a chuva. Todas estas coisas 

inanimadas obedecem à voz de Deus e 

assim executam a Sua soberana vontade. 

Deus fez o mundo e continua 

controlando-o. Ele é também soberano 

sobre os animais, os homens e os 

anjos.”  

Diante das verdades bíblicas 

relatadas por Arthur Pink, quero 

convidar você para descansar no Deus 

soberano e amoroso.  

Podemos não entender os 

motivos de determinados 

acontecimentos difíceis, mas podemos 

crer que o sábio, santo, justo e bondoso 

Deus está no controle de tudo, e que na 

Sua providência, Ele conduz tudo para a 

Sua própria glória e para o bem do Seu 

povo.  

 


