
 
 

IGREJA PRESBITERIANA DE PRAIA GRANDE 
 

SÃO TRINTA ANOS... 
“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou...” Deuteronômio 8.2 

  
Rev. Nelson França  
 

Não, não foi de repente! Ainda que assim possa parecer. 
De fato, são muitas histórias, muito trabalho, mas, também, e principalmente, muitas 

bênçãos do nosso Deus. 
Assim como o salmista declara que “grandes coisas fez o Senhor por eles e por isso 

estão alegres” (Salmo 126), nós também podemos nos expressar da mesma forma com 
respeito à nossa caminhada. 

Penso que o nosso esforço deve ser no sentido de que os princípios que têm nos 
norteado até aqui permaneçam direcionando a vida da IPPG. 

Contudo, estamos cientes de que não temos domínio sobre isto.  
O que pesa sobre nós, liderança da igreja, é buscar no tempo presente cumprir o 

nosso papel quanto ao zelo pela Palavra de Deus, pelos Princípios de Liturgia e Disciplina. 
Outro ponto importante, que também cabe a nós líderes, é manter viva em nosso 

povo a memória dos fatos que envolvem a nossa história. 
Aliás, temos visto nos estudos de quarta, que esta é uma maneira de Deus ensinar o 

seu povo. Ou seja, contar várias vezes os seus feitos, lembrar continuamente a sua lei; 
mas, ainda assim, sabemos que o povo esquecia, e somente mediante as disciplinas 
impostas pelo Senhor, eles se arrependiam e voltavam a buscar a sua presença. 

Ao comemorarmos trinta anos procuramos relembrar aos membros da igreja a nossa 
história. 

Pela graça de Deus ainda estão conosco muitos que trabalharam nesta obra desde o 
seu início; que podem compartilhar fatos dos quais foram testemunhas oculares. 

Outros chegaram dentro desse período, mas é importante, que eles também 
conheçam a nossa história. 

Porém, chegará um dia em que essas testemunhas oculares que conheceram e 
contaram tantas vezes essa história, não estarão mais aqui; aí então, caberá àqueles que 
a ouviram, transmitir com a mesma alegria aos que não a conheceram. 

Caberá ainda àqueles que estarão aqui em tempos futuros, assim como a liderança 
de hoje, lutar por fazer com que o zelo pela Palavra, pelos Princípios de Liturgia, Disciplina 
e tantos outros cuidados, sejam preservados. 

Para isso, a despeito de toda imperfeição, deverão buscar sempre, fazer uso do amor, 
firmeza e fidelidade a Deus.   

A estes deixamos as recomendações do Senhor Deus, dadas a Josué, após a morte 
de Moisés: “Tão somente sê forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo 
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou...”; por que... 

 
...A HISTÓRIA CONTINUA... 
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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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