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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 

06 a 12/06 
* Ademir, Adalberto, 
Clodoaldo e Douglas 

13 a 19/06 
* Edson, Fernando e 
Marcos 

20 a 26/06 
* Magno, Rodrigo M., 
Luciano e Ademir 

27/06 a 

03/07 
* Adalberto, Clodoaldo, 
Douglas e Edson 

 

*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 
 
 

28/06 – Katia Christina Vallini Campos 

(4592-7251) 
 

02/07 – Giulia Scarpelli Fagaraz 

(4581-1508) 
 

04/07 – Felipe Pires Mattiassi  

(4582-4069) 
 
 

 

CASAMENTO 
 

04/07 – Fabiana e Guilherme Piovezan dos Santos 

(05 anos) – 94126-9361 
 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você já se perguntou por que 

o perdão de Deus possui algum valor? 

E quanto à vida eterna? Você já se 

perguntou por que você quer a vida 

eterna? Estas questões são 
importantes porque é possível querer 

o perdão e a vida eterna por razões 

que podem indicar que você não os 

possui. 

Tome o perdão, por exemplo. 

Você pode querer o perdão de Deus 

por estar muito infeliz com 

sentimentos de culpa. Você só quer 

alívio. Se você puder crer que ele te 

perdoa, poderá ter algum alívio, mas 

não necessariamente a salvação. Se 

você quer o perdão só por causa do 

alívio emocional, você não terá o 

perdão de Deus. Ele não o dá a quem 

o usa apenas para obter seus dons, 

mas não a ele mesmo. 

Ou você pode querer ser 

curado de uma doença, ou conseguir 

um bom emprego, ou encontrar um 

cônjuge. Então você ouve que Deus 

pode ajudá-lo a obter essas coisas, 

mas que primeiro os seus pecados 

devem ser perdoados. Alguém lhe diz 

para crer que Cristo morreu pelos 

seus pecados, e que se você crer 

nisso, seus pecados serão perdoados. 

Então você crê apenas para remover 

o obstáculo à saúde, ao emprego e ao 

cônjuge. Isso é a salvação do 

evangelho? Acho que não. 

 

 

 

Em outras palavras: importa, sim, 

o que você espera por meio do perdão. 

Importa por qual motivo você o quer. 

Se você quer o perdão só por uma 

questão de desfrutar a criação, o 

Criador não é honrado e você não é 

salvo. O perdão é precioso por uma 

razão definitiva: ele permite que você 

desfrute de comunhão com Deus. Se 

você não quer perdão por essa razão, 

você não irá tê-lo de forma alguma. 

Deus não será usado como moeda para 

a compra de ídolos. 

Semelhantemente, por que 

queremos a vida eterna? Pode-se dizer 
que é porque o inferno é a alternativa, e 

isso é doloroso. Ou pode-se dizer que é 

porque não haverá nenhuma tristeza lá. 

Ou porque nossos entes queridos 

foram para lá, e queremos estar com 

eles. Ou pode-se sonhar com sexo ou 

comida sem fim. Ou ainda, buscar 

fortunas mais nobres. Em todos estes 

alvos, uma coisa está faltando: Deus. 

O motivo salvador para querer a 

vida eterna é dado em João 17.3: “E a 

vida eterna é esta: que conheçam a ti, o 

único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, 

a quem enviaste”. Se não queremos a 

vida eterna porque ela significa alegria 

em Deus, então não teremos vida 

eterna. Simplesmente nos enganamos 

que somos cristãos se usamos o 

glorioso evangelho de Cristo para obter 

o que amamos mais do que Cristo. 

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

Deus: Autor e Objetivo da Salvação (John Piper)  

 
 

 

A “boa nova” não se mostrará 

boa para ninguém que não tenha Deus 

como o bem maior. 

Jonathan Edwards apresenta 

isso desta maneira em seu sermão 
“Deus Glorificado na dependência do 

homem”, pregado em 1731. Leia isto 

lentamente e deixe-o acordar você 

para o verdadeiro bem do perdão e da 

vida. 

Os redimidos têm todo o seu 

bem objetivo em Deus. O próprio 

Deus é o grande bem que recebem a 

posse e o gozo através da redenção. 

Ele é o bem mais elevado, e a soma de 

todo o bem que Cristo adquiriu. Deus 

é a herança dos santos; ele é a porção 

de suas almas. Deus é a sua riqueza e 

tesouro, seu alimento, sua vida, sua 

morada, o seu ornamento e diadema, e 

sua honra e glória eterna.  

Eles não têm a ninguém no céu 

senão Deus; ele é o grande bem no 

qual os resgatados são recebidos na 

morte, e para o qual eles se levantarão 

no fim do mundo. O Senhor Deus, ele 

é a luz da Jerusalém celestial, e é o “rio 

da água da vida” que corre, e a árvore 

da vida que cresce “no meio do 

paraíso de Deus”. 

A gloriosa excelência e beleza 

de Deus será o que para sempre 

entreterá a mente dos santos, e o 

amor de Deus será o seu banquete 

eterno.    

 

 

Os remidos, de fato, desfrutarão 

de outras coisas; eles apreciarão os 

anjos, e desfrutarão uns dos outros; mas 

o que eles desfrutarão nos anjos, ou no 

outro, ou em qualquer outra coisa que 

seja, que irá render-lhes prazer e 

felicidade, será o que de Deus será visto 

neles. 

O evangelho é, em última análise, 

a respeito de Deus. Só ele é o autor e 

alvo da salvação. A boa notícia de João 

3.16 é que Deus é o fim principal do 

evangelho. Ele amou o mundo de tal 

maneira não apenas para nos dar perdão 

ou vida eterna, mas para nos dar algo 
ainda maior: a si mesmo. 

 

(Extraído de 

www.ministeriofiel.com.br) 

 

 


