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

IGREJA PRESBITERIANA DE PRAIA GRANDE 

 

 Rua Copacabana, 207 – Guilhermina 

Tel: (13) 3302.9049 | ippg_209@yahoo.com.br 

www.igrejapresbiterianadepraiagrande.com 

 

Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740 (claro)  

 

“TODOS OS QUE CRERAM ESTAVAM JUNTOS...” 
“a fim de que todos seja um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam 

eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste” (João 17.21)  
 
Rev. Nelson França 

 
A comunhão do povo de Deus é uma das bênçãos mais extraordinárias que a vida 

cristã proporciona. Após a experiência do “novo nascimento”, que nos coloca em 
comunhão com Deus como filhos e herdeiros com Cristo, o convívio na igreja se torna 
um dos maiores prazeres que o crente pode desfrutar nesta vida. 

É bem provável que muitos ao ler isto “torçam o nariz”. Por certo, se lembrarão de 
pessoas ou fatos ocorridos na igreja que os decepcionaram.  

Entretanto, apesar das imperfeições presentes na igreja, abaixo do céu não existe 
melhor ambiente para convivermos. Nenhum outro lugar nesta terra oferece melhor 
possibilidade dos nossos filhos crescerem, aprendendo valores que façam deles pessoas 
dignas que pratiquem o bem.   

Além do mais, nenhuma outra instituição nesta terra, está preparada para atender, 
assistir e orientar os cidadãos dos céus, senão a igreja, a qual Deus mesmo instituiu para 
o nosso bem. 

O rei Davi, assim como muitos em nossos dias, passou dificuldades, por assim dizer, 
com a “igreja”. Pessoas (povo de Deus) que estavam à sua volta, levantaram-se contra 
ele, em momentos que, talvez, mais precisava de apoio. Contudo, isso não alterou seu 
apreço pelos fiéis. Podemos observar isto na sua declaração: “Quantos aos santos que 
há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer”, cf. (Sl 16.3). 

Foi ele mesmo que compôs o Sl 133, que é um dos textos mais expressivos, no que 
se refere à beleza e benefícios da união do povo de Deus. No v.1, desse salmo, ele 
declara o seguinte: “Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos”. Em 
seguida, compara os preciosos efeitos do convívio do povo do Senhor, à unção 
sacerdotal; que era uma das cerimônias de cunho espiritual mais significativo no VT. Do 
mesmo modo, ele também compara os efeitos dessa união com um dos elementos vitais 
para os judeus: o orvalho do Hermom, que suavemente regava montes de Sião. 

Acerca desse assunto, vemos ainda que, biblicamente, uma das figuras mais usadas 
para representar o povo de Deus é a de um rebanho; ou seja, não é uma ovelha solitária, 
que vagueia separada das demais, porém de um grupo que caminha junto. 

Em At 2.47, lemos que: “acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo 
salvos”. Ou seja, o Senhor juntava a eles os que iam sendo convertidos. 

Portanto, caminhar isolado de uma igreja, jamais foi o projeto de Deus para a vida do 
crente. Pelo contrário, a exortação da Palavra a nós é: “...não deixeis de congregar...”. 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

               

  
 

                UNIÃO DE MOCIDADE PRESB. 

Hoje teremos reunião plenária após o 

culto, todos os jovens estão convocados. 

 

CULTO DAS SETE PALAVRAS 

Sexta-feira 03/04 às 9hs da manhã. 

Estaremos realizando um culto a Deus 

tratando a cerca das sete palavras de 

Jesus, ditas enquanto na cruz. 

Venha adorar e cultuar a Deus 

rememorando este importante evento 

do cristianismo. 

 
       CURSO BÍBLICO REFORMADO 

Devido ao feriado o Curso Bíblico 

foi transferido para o segundo                     

sábado – 11/abril. 

 
CULTO DA RESSURREIÇÃO 

Domingo 05/04 às 6h30 da manhã. 

Estaremos realizando um culto especial 

de celebração pela ressurreição de Jesus. 

Este é o evento mais importante                         

do cristianismo. 

Venha participar com sua família. 

 

ATUALIZE SUA LISTA 

 

Presb. Claudio Ferreira – Cel. 99705-2959 

 

SECRETARIA 

A Secretaria da Igreja não funcionará                

no dia 03/04 sexta–feira                               

devido ao feriado. 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino 

 Rev. Nelson França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos       

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

NOVOS MEMBROS 

Foram recebidos pelo Conselho                      

e apresentados à igreja,                                   

em 22/03/15, como                                  

novos membros, nossos irmãos                                            

Edilson Carlos de Almeida e sua esposa                                             

Sidnéia Carvalho Almeida                           

por Jurisdição a Pedido.                                    

Na mesma ocasião foram batizados os 

seus filhos Gabriel Carvalho de Almeida 

e Rafael Carvalho de Almeida                   

(membros menores). 

Damos as boas vindas aos         

queridos irmãos. 

              

              UNIÃO PRESB. DE ADOLESCENTE 

Hoje teremos reunião plenária                          

após a EBD, todos os adolescentes                   

estão convocados. 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Cândida 

4 a 6 anos 

Cristiane 

7 a 10 anos 

Giuliana 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diac. Claudio 

  Perguntas do Breve Catecismo                                          

42 - RESUMO DO DECÁLOGO - O AMOR 

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ore pelo povo nigeriano, que tem sofrido 

com a corrupção das autoridades e com a 

violência desmedida. Que Deus levante 

homens e mulheres no país que busquem 

a justiça e a paz, e não os próprios 

interesses. 

                        NESTA SEMANA 

23/03 – Valentim Fókin (3591-9086) 

26/03 – Gustavo M. dos S. Silva (3307–3226) 

26/03 – Nathan França - (011)4304-7342) Cong. 

29/03 – Bruna Pupo (3491-5854)) 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20HS 

02/04 - Na igreja 

Dias - 9, 16, 23 e 30/04                          

em aberto. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Sem programação 

                PRÓXIMA SEMANA 

31/03 – Valter Zacarias (3326-7562) 

02/04 – Goreti Krajevski (3474-1215) 

02/04 – Adriana Bognar Brogim (9919-7445) 

03/04 – Elisangela Cozin (3596-3362) 

03/04 – Guilherme Assis (3324-2214) 

04/04 – Cristina Fókin (3379-3866) 

04/04 – Denison Silva (3878-2047) 

05/04 – Arthur Mendes (3329-6907) 

ANIVERSARIANTES 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido às tarefas naturais do ministério 

que envolve os diáconos e tendo em 

vista o movimento excessivo de carros à 

frente da igreja, bem como o perigo que 

isso traz às crianças, os diáconos, 

solicitam aos pais maior atenção com 

seus filhos. 

   

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação 

dirigida à secretaria                                             

na semana do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 
  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 20h 

 Encontro de Mulheres 15h 

(2ª quarta do mês) 

  Quarta: Artesanato 14h às 17h 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 

     Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Elizangela Cozin - Alexandre Gilberto, Cida, Gerson, 

Sueli (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Sônia Tonetti - Georgina - Waldomira - 

Elzir - Zulmira (Lourival Congregação) - Fernando Molina - Sarah Abreu(Raquel) - Rodrigo(Leony) 

José Maria Gomes - Ilze - Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ercilia(Regina)cirurgia                            

Sonia Sant’ana(recuperação cirurgia) Urânia(mãe da Valeria). 

VIDA ESPIRITUAL 

     Paulo, Henrique, Otávio (Eliana) - Mirlene - Hélcio - Muriel, Margarete e Leonardo(Hula)  

Jorge(Lourdes) - Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Joice - Filipe, Suzana, Carolina, 

Junior e Lívia(Lucilla) - Adalberto e Paula - Nelson e Denilson (Concheta) Emerson, Ricardo (Ilze) 

Patrícia, Robson e Vitória(Neusa) - Marisa, Jorge e Fernando, Priscila (Karina) Beatriz, Emerson, 

Eliedson(Alfredo) - Família Itapeva(Eliana Lisboa) - Sonia Soares(família) Lettícia, Carlos 

Gilberto(família) - Sheila, Gabriel, Marcos (Carolini) - Daniel e Rafael (Sonia Borges) - Carlos Jr. 

(Carlos Gilberto) - Itamar(Rose Marchetti) - Família (Teresa Cristina) - Heitor Pontes N. Alves 

Bezerra e Darah B. Santos(Aline)-Mary (artesanato) - Luiz (Gorete)- Isidoro, Lídia, Maria Julia, 

Fatima (Alexandre do Vale). 

Congregação da Cidade Ocian − seminarista Nathan e família...  

Emprego  

Sandra Marchetti, Yasmin Marchetti.    

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Terça 

 Reunião de oração 6h30(na igreja) 

Quarta 

 Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14 às 17hs 

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

 Pastor 

Rev. Nelson França (3371-3781) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591.1589) 

Joel Escher (3477.5208) 

José Luiz Mattos (3326.7999) 

Moacir Teixeira (3591.9730) 

Nathan França (011- 4304-7342) 

Samuel Lima (3302-4343) 

 Diáconos 

Alan do Carmo (3371.4103) 

Claudio Peraçolo (3474.3968) 

Constantino Gonçalves (3061.5703) 

Jean Morais (3329.5263) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Lucas Valério (3481.2120) 

Marcelo D. Cortinas (Cel. 7817-1814) 

Marcos Hélio (3491.6698) 

Raimundo Moreira (3596.5537) 

Thiego Haiduk (3302.7236) 

William Santos (3591.8339) 

 

ENDEREÇO 
Rua Guimarães Rosa, 614. 

Cidade Ocian – Praia Grande – SP 

 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

www.escriturasomente.com.br 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite 

Claudio/William/Thiego/Marcos                                   

Próxima quarta - feira 

Willian 


