
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipjundiai.org.br • facebook.com/ipjundiai 
igreja.jundiai@gmail.com • rev.luisroberto@hotmail.com 

Telefone/WhatsApp: (11) 4586.2004  

 

09 de agosto, 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. 

Outros motivos: Danilo Budal; Vladimir 

(emprego); Fábio Goes (emprego). 

 

 

 

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 
 

09/08 – Alan Almeida de Souza 

(4812-7676) 
 

09/08 – Aparecido Ornel da Silva 

(99889-5289) 
 

10/08 – Marilene Andreuccetti  

(4586-0416) 
 

11/08 – Barbara Ferreira Freitas 

(99717-0709) 
 

11/08 – Rosilene Politti 

(99312-1509) 
 

12/08 – Leonor Ananias Araujo  

(4816-5315) 
 

12/08 – Rodrigo Marques da Costa  

(2816-5420) 
 

14/08 – Jacira Antonia Bueno Pimentel  

(3395-5221) 
 

14/08 – Valter da Silva  

(4582-8488) 
 

 
 

 

 

 
 

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   

 

Escala da Junta Diaconal 

01 a 07/08 
* Luciano, Ademir, 
Adalberto e Clodoaldo 

08 a 14/08 
* Douglas, Edson e 
Fernando 

15 a 21/08 
* Marcos, Magno, 
Rodrigo M. e Luciano 

22 a 28/08 
* Ademir, Adalberto, 
Clodoaldo e Douglas 

29/08 a 

04/09 
* Edson, Fernando e 
Marcos 

 

*Diácono responsável no trabalho de sábado 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL 

 
 

Ao quinto mês após a declaração da 

pandemia global do novo coronavírus, o 

Brasil alcança o número de cem mil óbitos 

por consequência ou complicações da 

doença. A Coalizão pelo Evangelho, por 

meio de seu conselho, vem a público 

externar tristeza e lamento pelas vidas 

perdidas. Em todo o mudo, o número de 

mortes por ou com COVID-19 já passa de 

setecentos mil, tendo o Brasil se tornado o 

segundo país com maior número absoluto e 

o nono em óbitos per capita. 

Encorajamos à igreja brasileira que se 

mantenha atenta às etiquetas sanitárias, 

permaneça em oração, intercedendo pelos 

enfermos e enlutados, assim como continue 

pedindo a Deus que dê sabedoria aos 

governantes e agentes públicos que 

carregam a responsabilidade de tomar 

medidas que podem diminuir o impacto do 

vírus em nosso país. Existem previsões 

otimistas de uma vacina já estar pronta para 

ser aplicada ao final deste ano, ou início do 

próximo. Oremos também por isso. No 

entanto, sabemos que até lá é praticamente 

inevitável que outras milhões de pessoas 

sejam infectadas e milhares percam suas 

vidas ao redor do globo. 

Enquanto trabalhamos juntos com a 

sociedade por uma solução a esse mal, 

renovamos nossa confiança de que Jesus 

voltará para estabelecer o Seu reino em 

novos céus e nova terra. Como cristãos, 

temos nossa esperança nesse Dia e na 

promessa da ressurreição, sendo este o 

nosso consolo e a nossa pregação: 

 

“Porque o Senhor mesmo descerá do céu com 

grande brado, à voz do arcanjo, ao som da 

trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo 

ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 

ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente 

com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos 

ares, e assim estaremos para sempre com o 

Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros 

com estas palavras”. (1Tessalonicenses 4.16-

18) 

 

Este é um momento para clamarmos a 

Deus por sua misericórdia. E, não menos 

importante, de suplicarmos que o Espírito 

Santo venha a produzir um avivamento na 

igreja brasileira, a fim de que seu nome seja 

glorificado e para que a proclamação do 

maravilhoso Evangelho de Cristo alcance 

nossa nação com o poder de salvação para 

todos os que creem. 

Por fim, não obstante a pandemia e as 

crises política e econômica que nos assolam, 

renovemos nossa fé nas promessas de Deus, 

continuemos em oração pelo Brasil, pela 

igreja de Cristo em nosso país, tomando 

firmemente cada oportunidade de chorar 

“com os que choram” (Romanos 12.15), 

proclamando e ansiando pela volta do 

Amado, no Dia em que “Ele enxugará dos 

olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, 

nem pranto, nem lamento, nem dor, porque 

as primeiras coisas são passadas”. (Apocalipse 

21.5) 09 de agosto de 2020. 

 

(Extraído do site 

www.coalizaopeloevangelho.org) 

 


