
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipjundiai.org.br • facebook.com/ipjundiai 
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30 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 

 

04/09 – Elzi Andre do Nascimento 

(4596-7633) 
 

05/09 – Luiz Antonio Pimentel  

(3395-5221) 
 

05/09 – Oraides de Faria Rodrigues 

(4587-1613) 

 

 

CASAMENTO 
 

03/09 – Taís e Sergio Aparecido Silva 

(15 anos) – 99743-6996 
 

 
 

 

 

 
 

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 

 

 



O puritano Richard Baxter disse 

bem: “Aceite o que Ele dá, / E louve-o 

ainda, / Passando por bonança ou 

doenças, / Aquele que sempre vive.”[3] 
[1]Extraído do site 

https://voltemosaoevangelho.com 

[2]Martin Luther, “Notes on Ecclesiastes,” in 

Luther’s Works, trans. and ed. by Jaroslav Pelikan, 

56 vols. (St. Louis, MO: Concordia, 1972), 15:120. 

[3]Richard Baxter, quoted in Derek Kidner, 

The Message of Ecclesiastes, The Bible Speaks 

Today (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1976), 

68. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tudo isso é parte do que significa 

“considerar a obra de Deus”. Quando o 

Pregador nos diz para “considerar”, ele 

está nos dizendo para fazer algo mais do 

que simplesmente ver o que Deus fez. 

Ele está nos dizendo para aceitar o que 

Deus fez e se render a sua vontade 

soberana. Ele está nos dizendo para 

louvar a Deus por toda a nossa 

prosperidade e confiar em Deus através 

de todas as adversidades.  

 

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

Dias bons, dias maus (Philip G. Ryken)[1] 

 

perguntou Jó no dia de sua adversidade, 

“e não receberíamos também o mal?” (Jó 

2:10). Não, devemos reconhecer que os 

dias bons e maus vêm das mãos de Deus. 

O Pregador diz ainda que é 

impossível para nós saber o que 

acontecerá no futuro. Considerando o 

que ele disse no início do versículo 14, 

podemos supor que os justos são os que 

prosperam, enquanto os maus sempre 

sofrem adversidades. No entanto, às 

vezes ocorre exatamente o oposto: os 

justos sofrem adversidades, enquanto os 

ímpios prosperam. Assim, é impossível 

para nós prever o que acontecerá nos 

próximos dias. Como o pregador diz, 

“para que o homem nada descubra do 

que há de vir depois dele.” (Ec 7:14). 

Não temos como saber se os próximos 

dias nos trarão mais prosperidade ou 

mais adversidade. 

Viver com esse tipo de incerteza 

não precisa nos causar ansiedade ou 

desespero; antes, deve nos ensinar a 

deixar nosso futuro nas mãos de Deus. A 

maioria de nós prefere controlar o 

próprio destino. Em vez disso, devemos 

confiar nossas vidas ao cuidado amoroso 

de nosso Deus soberano. Se fizermos 

isso, estaremos bem preparados tanto 

para os dias bons como para os maus. 

Em seus comentários sobre esse 

versículo, Martinho Lutero deu o 

seguinte conselho pastoral: “Aprecie as 

coisas presentes de tal maneira que você 

não baseie sua confiança nelas, como se 

elas durassem para sempre… mas 

reserve parte do coração para Deus, 

para que seu coração possa suportar o 

dia da adversidade.”[2] 

 

 

Confiar na bondade soberana de 

Deus nos ajuda a saber como responder 

a todas as alegrias e provações da vida. 

Quer estejamos tendo um dia bom ou 

um dia ruim, sempre há um meio de 

glorificar a Deus.  

Assim o pregador diz: “No dia da 

prosperidade, goza do bem; mas, no dia 

da adversidade, considera em que Deus 

fez tanto este como aquele, para que o 

homem nada descubra do que há de vir 

depois dele.” (Ec 7:14). 

Alguns dias são cheios de 

prosperidade: o sol está brilhando, os 

pássaros cantando, há comida na mesa e 

dinheiro no banco. Se há trabalho a fazer, 

é o tipo de trabalho que você gosta de 

fazer. Se está tirando o dia de folga, você 

pode gastá-lo da maneira que deseja, com 

as pessoas que você ama. Todo dia assim 

é um presente de Deus que nos chama 

para nos alegrarmos. 

Mas nem todo dia é assim. Alguns 

dias o sol não está brilhando, os pássaros 

não estão cantando e nada parece estar 

certo com o mundo. Pode haver comida 

na mesa, mas não há dinheiro no banco. 

O trabalho é uma chatice, as férias são 

entediantes, e você pode sentir que não 

tem um amigo no mundo. No entanto, 

este dia também é um dia que vem da 

mão de Deus, um dia que está sob seu 

controle soberano. O Pregador não tem 

o ânimo para nos dizer para sermos 

alegres em um dia tão difícil, mas ele nos 

chama a uma sábia consideração dos 

caminhos de Deus. Quando a 

adversidade chegar, reconheça que 

também este é o dia que o Senhor fez: 

“temos recebido o bem de Deus”,  


