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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 

04 a 10/07 
* Fernando, Marcos e 
Magno 

11 a 17/07 
* Rodrigo M., Luciano, 
Ademir e Adalberto 

18 a 24/07 
* Clodoaldo, Douglas, 
Edson e Fernando 

25 a 31/07 
* Marcos, Magno e 
Rodrigo M. 

 

*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 
 

26/07 – Cinthia de Oliveira Lerose 

(99173-8871) 
 

26/07 – Fabio Luis da Silva 

(97444-5185) 
 

29/07 – Maria Aparecida Ribeiro de Lacerda  

(98617-1419) 
 

29/07 – Natalia dos Santos Queiroz Visnadi 

(2816-5598) 
 

30/07 – Itamar Lopes dos Santos 

(98362-6332) 
 

01/08 – Adriana Helena Scarpelli Fagaraz  

(4581-1508) 
 

01/08 – Dulce Alsleben Caltran  

(99329-5151) 
 

01/08 – Gilberto Andrade de Jesus Neto  

(4523-0173) 
 

01/08 – Karina Ramos Segala  

(3378-8384) 
 

 

 

 
 

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   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos cristãos se perguntam: como sei se 

sou salvo? Esta é uma pergunta que aflige a 

muitos. 

O escopo da segurança da fé inclui: 

• O perdão de todos os meus 

pecados; 

• A alegria no relacionamento 

com o Deus Trino; 

• A noção de pertencer a 

família de Deus. 

A maioria dos cristãos hoje em dia não 

tem completa segurança de sua salvação, mas 

trocaram isso por uma fé fácil e barata, 

confiando em uma oração ou em terem 

levantado a mão para receber Jesus. 

A Confissão de Westminster coloca a 

certeza da salvação nos seguintes termos: Esta 

certeza não é uma mera persuasão conjectural e 

provável, fundada numa falsa esperança, mas uma 

infalível segurança da fé, fundada na divina 

verdade das promessas de salvação, na evidência 

interna daquelas graças a que são feitas essas 

promessas, no testemunho do Espírito de adoção 

que testifica com os nossos espíritos sermos nós 

filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é 

o penhor de nossa herança e por quem somos 

selados para o dia da redenção. Podemos ver 

três fundamentos para a Segurança da Fé: as 

Divinas Promessas em Cristo Jesus, a Evidência 

Interna da Graça, e o Testemunho Interno do 

Espírito. 

Divinas Promessas em Cristo Jesus 

As Promessas de Deus. As promessas 

objetivas de Deus são a base primária da nossa 

segurança (e não nossas impressões subjetivas). 

Todas as outras formas são construídas em 

cima desta. Se você apenas procurar sua 

segurança em si mesmo, sem confiar nas 

promessas de Deus, você nunca terá segurança, 

 

 

pois somos todos pecadores. Primariamente, 

obtemos segurança da mesma forma que 

recebemos o Evangelho: nós recebemos as 

promessas de Deus em Cristo Jesus, que neles são 

sim e amém. Se estamos em Cristo Jesus, Deus 

promete que somos Seus filhos e podemos, então, 

descansar; e, quando descansamos e confiamos nas 

promessas de Deus, o honramos. Registro daquilo 

que Deus tem feito em nossas vidas. A cada dia 

experimentamos a verdade das promessas de Deus 

– sua misericórdia e graça. Então, ao longo de nossa 

vida, Deus constrói uma segurança mais firme – Ele 

responde nossos clamores, supre nossas 

necessidades e lava os nossos pecados no sangue de 

Jesus. Este constante mover da bondade e justiça de 

Deus nos ajuda a crescer a nossa segurança. Então, 

pelos anos de fidelidade de Deus, conseguimos 

testificar do amor do Pai para conosco. O caráter de 

Deus. Deus é fiel. Deus é um Deus consistente e 

misericordioso. Deus tem prazer em mostrar 

misericórdia. Ao olharmos para o caráter 

misericordioso de Deus encontramos conforto. 

Evidências Internas da Graça 

Além da base primária das promessas divinas, 

os puritanos afirmavam bases secundárias como as 

evidências internas da graça e o testemunho interno 

do Espírito. As evidências internas da graça são 

expressas nas bem-aventuranças em Mateus 5, no 

fruto do Espírito em Gálatas 5 e em outros textos. 

Ao olharmos, capacitados pelo Espírito, para as 

obras da graça realizadas pelo Espírito em nossas 

vidas, podemos ter certeza da nossa salvação. 

Os puritanos apresentavam isso como os 

silogismos da alma: 

Premissa maior: Apenas os filhos de Deus 

tem fome de Deus 

Premissa menor: Não posso negar que 

tenho fome de Deus 

Conclusão: Devo ser um filho de Deus 

 

 

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

Os Fundamentos Da Segurança Na Fé (Joel Beeke) 

 

João faz muito isso em sua primeira epístola: 

“todos que amam os filhos de Deus são os filhos 

de Deus”. 

O problema é que não somos consistentes 

e muitas vezes só vemos pecado ao olharmos 

para nós mesmos. Nestes momentos temos que 

olhar para as promessas de Deus e clamar para 

que o Espírito Santo nos guie, pois todos os que 

são guiados pelo Espírito são filhos de Deus.  

Quando não vejo as marcas da graça em 

minha alma, preciso pedir para o Espírito Santo 

força para mortificar as obras da carne e pedir 

que Ele me guie. Algumas vezes a única marca 

que conseguimos ver é a fé. Se você consegue 

vê-la este é um indicativo de que você tem as 

outras marcas, mesmo que não consiga vê-las. A 

grande marca da fé é que ela encontra tudo em 

Jesus Cristo – Cristo é o objeto da fé.  

O problema é que muitos recebem a Jesus 

somente como um salvador, porque amam não 

ir para o inferno ou como um protetor, pois 

amam a sentir-se seguros, mas não o recebem 

como Ele realmente é: um Salvador totalmente 

belo que me salva de todos os meus pecados e 

que também é o Senhor e o Tesouro supremos 

de toda a minha vida. Essa é a diferença entre a 

segurança falsa e verdadeira.  

Na segurança falsa, a pessoa quer que Jesus 

o ajude de toda forma, mas a pessoa não deseja 

mudar – quer tanto Jesus como o mundo. 

Contudo, a fé verdadeira almeja por mudança; 

deseja receber a Cristo como Ele realmente e 

tomar sua cruz e segui-lo.  

Quando você examina a sua vida, você 

consegue ver as marcas da graça? Você consegue 

dizer “eu não posso negar a ação do Espírito em 

minha vida”. Se sim, você pode ter segurança de 

sua salvação através também das evidências 

internas da graça. 

 

 

 

Testemunho direto do Espírito Santo 

 

O Espírito Santo testemunha das evidências 

internas da graça, como dissemos acima. Outra 

forma é que o Espírito diz diretamente para nós 

que somos filhos de Deus. Isso acontece 

normalmente através das promessas das Escrituras, 

onde Ele aplica a Palavra de Deus com poder em 

nossas vidas, comunicando que somos filhos de 

Deus. Isso é um grande conforto para o cristão e 

pode reanimá-lo em sua caminhada. O Espírito 

Santo mostra o amor de Deus por nós e o nosso 

amor por Deus, mas também nos fala diretamente 

que somos amados por Deus. 

Estas três esferas da certeza da salvação 

possuem ação do Espírito. O Espírito aplica as 

promessas, testemunha as evidências internas da 

graça e testifica diretamente para nós. Quanto mais 

estamos cheios dessas ações do Espírito mais frutos 

a árvore de nossa segurança terá. Você pode ver 

essas ações do Espírito em sua vida? Você tem 

segurança da sua salvação? Podemos ter segurança 

olhando para as promessas de Deus, para a obra 

divina em nossas vidas e para o testemunho do 

Espírito. Todas só são possíveis em e através de 

Jesus Cristo. Ter certeza da nossa salvação nos 

tornará mais frutíferos na obra de Deus e mais 

alegre no ministério cristão. 

(Extraído do site: voltemosaoevangelho.com) 

 


