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17 de maio, 2020 

 

 

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 
 

17/05 – Emília Lopes Ribeiro Protti 

(4607-6606) 
 

18/05 – Dusolina Duó Schiavinatto 

(4491-2551) 
 

20/05 – Mauricio Franco da Silva  

(99968-4959) 
 

21/05 – Leonardo Medeiro Moreira Kubitza 

(4526-6324) 
 

21/05 – Pedro Pinto Maciel 

(2816-9391) 
 

22/05 – Fabio Cosloski Iamond 

(4521-1170) 
 

22/05 – Luiza Rister Figueiredo Del Porto  

(4587-9423) 
 

22/05 – Nadir de Souza Paes 

(4586-4959) 
 

22/05 – Yasmin Ribeiro Lacerda dos Reis 

(97252-0224) 
 

23/05 – Edmea Pinto S. Martinez 

(4607-7184) 
 

23/05 – Fernanda Andre da Silva  

(4526-4631) 
 

22/05 – Dirce Soares Matos 

(4607-3455) 
 

22/05 – 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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está no profundo do 

coração de todo ser humano. Ele 

vagueia pela sua alma, esperando 

para ser satisfeito. O modo como 

você o segue definirá a trajetória 

de sua história de vida. É uma 

busca de todos, mas, neste mundo, 

o destino de ninguém. 

Estou falando do seu desejo 

de ser feliz. 

Quer as pessoas saibam ou 

não, esse desejo de ser feliz é uma 

conexão universal para estar com 

Deus face a face. Fomos 

projetados para caminhar lado a 

lado com o Criador e encontrar a 

felicidade somente em sua 

presença. 

A capacidade de felicidade 

que Deus nos deu explica 

fundamentalmente a infinita 

variedade de decepções humanas 

no aqui e agora. Você 

provavelmente está familiarizado 

com a expressão de C.S. Lewis: 

“Se encontro em mim um desejo 

que nenhuma experiência neste 

mundo pode satisfazer, a 

explicação mais provável é que fui 

feito para outro mundo”. 

Se a felicidade é a nossa 

busca, então, incorporado nessa 

busca deve ser um destino. Talvez  

 

não possamos encontrar um 

argumento mais real para o céu do 

que a angústia que todos carregamos 

diante da felicidade temporária e 

passageira do presente. 

Sim, é verdade; sua capacidade 

de felicidade é um anseio por outro 

mundo. É um desejo pelo que este 

mundo caído nunca lhe dará. Entre o 

“já” de nossa conversão e o “ainda 

não” da eternidade, temos mais 

felicidade quando somos santificados e 

conhecemos nosso Senhor mais 

profundamente, mas nossos corações 

nunca estarão em repouso. 

A capacidade de felicidade do 

seu coração clama todos os dias para 

ser envolvida pela glória de Deus, 

libertada das vozes sedutoras das 

glórias concorrentes. A busca pela 

felicidade é um clamor pelo céu que 

Deus garantiu a cada um de seus 

filhos comprados com sangue. 

Um dia, como filho de Deus, 

você finalmente ficará na presença 

real de Deus, para nunca mais desejar 

felicidade. Lá, e somente lá, a busca 

terminará, a guerra findará e seu 

coração terá a felicidade que você 

sempre desejou, mas nunca teve. 

Seremos felizes – não, não com a 

felicidade física, emocional, relacional 

ou situacional temporária que  

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

Você deve buscar a felicidade? (Paul Tripp) 
 

 

desaparece como a névoa da 

manhã. Seremos felizes em uma 

felicidade de coração 

profundamente contente, uma 

espécie de alegria de alma, 

diferente de tudo que já 

conhecemos antes. 

O Espírito e a noiva dizem: 

“Vem!”. Que todo aquele que ouve 

diga: “Vem!”. Quem tiver sede, venha. 

Quem quiser, beba de graça da água 

da vida. Aquele que é testemunha fiel 

de todas essas coisas diz: “Sim, venho 

em breve!”. Amém! Vem, Senhor 

Jesus! (Apocalipse 22:17, 20 NVT) 

Sua busca pela felicidade 

hoje é um desejo do céu, onde sua 

fome será satisfeita. Não há graça 

maior do que ser convidado para a 

presença de tal glória. Não há 

graça maior do que ter seu 

coração inconstante perdoado e 

finalmente satisfeito para todo o 

sempre. 

Jesus pagou e preparou esse 

lugar para você. Nada pode 

separá-lo dessa promessa do amor 

de Deus (Romanos 8: 31-39). 

Preciso voltar às palavras de 

C.S. Lewis: “Não deixe sua 

felicidade depender de algo que 

você possa perder.” 

Jesus disse assim: “Eu sou  

 

 

o caminho, a verdade e a vida” 

(João 14: 6). Com essas palavras, ele 

termina nossa necessidade de buscar a 

felicidade. Ele é vida, então não há 

necessidade de procurá-la em nenhum 

outro lugar. 

Todas as situações, locais, 

posses, relacionamentos, realizações e 

belezas naturais deste mundo que o 

fazem feliz são maravilhosas bênçãos 

da mão de Deus. Ainda assim, eles não 

podem lhe dar a única coisa que seu 

coração deseja desesperadamente, e 

que um dia será seu pela graça. 

 

(Extraído do site todahelohim.com) 

 


