
6*

 

EDIÇÃO 
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ANO XXVI 

  
 

07 de Junho 
2015 

“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)  

 

A COMEÇAR EM MIM 
 
“Na parábola do Bom Samaritano Jesus nos ensina que não devemos perguntar: - 

Quem é o meu próximo? A pergunta a ser feita é: - De quem eu serei próximo? Bom, a 
resposta é mesmo óbvia – Todos”. 

 
Conta-se uma história verídica de um estudante de medicina que inaugurou um novo 

jeito de tratar os pacientes. Na verdade, ele simplesmente demonstrava se importar com o 
paciente. Para ele, o paciente não era mais um nome na prancheta onde se registravam 
seus nomes e os procedimentos médicos adotados. O paciente em sua ótica era um ser 
humano que atravessava um momento melindroso de dor e, em muitos casos de isolamento. 

Quando lidamos com a humanidade sofredora, vemos o ser humano sem máscara, 
exposto em toda sua fragilidade e fraqueza. É preciso manter o coração doce e terno ou 
então teremos um desprezo grande demais pelos semelhantes. 

Somente quando olhamos para os outros como nossos semelhantes, pessoas dignas 
de nossa atenção, carinho e amizade, é que podemos ter um bom relacionamento com elas. 
“ Se você se relacionar bem com as pessoas, elas se relacionarão bem com você”  Mas isso 
tem que começar em você!  

1-Veja no Outro, o Ser Humano que você é: entenda que ele também, possui 
limitações, necessidades e carências, e precisa de compreensão. Quando você critica 
leviana e apressadamente uma pessoa, você está atraindo juízo sobre si mesmo (I Coríntios 
10:12) 

2-Esteja disposto a Dar mais do que receber: interessar-se pelas pessoas pensando 
naquilo que você pode receber de volta é egoísmo. Interesse-se pelo que as pessoas são, e 
não pelo que elas tem. Não use as pessoas como se elas fossem coisas. As pessoas são 
indivíduos, seres humanos  que  carecem  de  atenção  e respeito.  Como é que você se 
sente quando percebe que estão te usando? Você fará mais amigos demonstrando interesse 
por eles do que tentando fazer com que eles se interessem por você. 

3-Um relacionamento È como uma casa que construímos: não se começa uma casa 
pelo telhado. Nossos relacionamentos vão se tornando melhor à medida que vamos 
conhecendo o outro e nos dando a conhecer. Não se fundamenta um relacionamento com as 
pessoas, baseado naquilo que ouvimos falar sobre elas, mas sim em nossa experiência de 
convívio. Quantas vezes somos levados a concluir que estávamos errados em não nos 
relacionarmos com algumas pessoas só porque demos ouvido ao que outros diziam a 
respeito delas, e constatamos que não era bem assim. 

“Não há empecilho maior ao bom relacionamento com os outros, do que estar de mal 
consigo mesmo” (Balzac). 

Mente sã, corpo são, relacionamentos em dia!!!         
                                                                                                        (fonte:Carpe Diem II) 
 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

  

 

 

 

 

 SOCIEDADE AUXILIADORA  FEMININA 

Reunião plenária hoje, dia (07/06), 

às 17hs. 

 

CULTO DA FEDERAÇÃO DE UPA 

Toda igreja está convidada a 

participar do culto em comemoração 

ao “Aniversário da Federação de 

UPA” que será realizado no dia 

13/06 às 19h30 aqui na igreja. 

 

 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã 

Presbº José Luiz C. de Mattos                                  

Culto vespertino 

 Rev. Nelson França 

 

CEIA DO SENHOR NO 1º DOMINGO 

Devido ao período de férias 

pastorais, a Ceia do Senhor está 

sendo antecipada para hoje. 

Durante a manhã o pastor estará 

ministrando a Ceia na Congregação 

Ocian. 

 

CRIANÇAS NO TEMPLO 

Em vista da celebração da Ceia do 

Senhor no culto vespertino, as 

crianças permanecerão junto aos 

pais, no templo. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos                     

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

FÉRIAS PASTORAIS 

O pastor estará desfrutando de 

férias do dia 09/06 á 18/06. 

Nesse período a igreja estará sob os 

cuidados do Conselho. 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Não haverá devido a                                

Ceia do Senhor. 

Crianças no templo com os pais. 

Berçário aberto para crianças                     

de colo. 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a                        

Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo                      

com os pais. 

                                    

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 

 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

Alguns objetos perdidos  

(bíblias, guarda-chuvas, etc.) 

estão a disposição dos 

proprietários na Secretaria. 
 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

11/06 - Escola Esmeralda dos Santos 

Novaes - Jardim Quietude  

(200 crianças) 

 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 
 
 
 
 
 
 

COREIA DO NORTE - Interceda pela 

igreja secreta que se reúne nas prisões 

e em campos de concentração. Os 

cristãos precisam ter sabedoria para 

compartilhar sua fé, uma vez que 

alguns prisioneiros são espiões 

infiltrados.  

                        NESTA SEMANA 

02/06 – Ana Lucia da S. Souza (3034-0197) 

02/06 – Ana Cardoso (3012-6325) 

03/06 – Aline Lima (3481-2120) 

03/06 – Lucilla Mattos (3326-7999) 

05/06 – Paulo & Sirléia (Cas.) 

05/06 – Elienai P. T. de Menezes (3324-2246) 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 
 

11/06 - Na igreja. 

18/06 e 25/06 - Em aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

 

Ensaio após a EBD. 

Usar toga azul e homens de camisa 

branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

08/06 – Lanna Cozin (3596-3362) 

08/06 – Leandro Soares (3473-2602) 

08/06 – Ricardo Zveigelt (8105-7873) Cong. 

09/06 - Mara da Silva Ledo (3329-5805) 

10/06 – Plínio Bratfisch (3495-8069) 

11/06 – Marcos Hélio  (3491-6698) 

12/06 – José Luiz Mattos (3326-7999) 

12/06 – Marcos & Marilene (cas.) 

13/06 – Sonia Figueiredo (3591-8139) 

13/06 – Helen C. N. V. Prado (99109-8936) Cong. 

13/06 – Antonio Miranda (3302-5625) 

ANIVERSARIANTES 



 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 
  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 20h 

  Quarta: Artesanato 14:30h  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 

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

Geovanna, Eliane, Sueli, Marcos (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Sônia 

Tonetti - Georgina - Waldomira - Elzir - Fernando Molina - Sarah Abreu(Raquel) - Rodrigo(Leony) - 

Ilze - Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ercilia(Regina)cirurgia - Sonia Sant’ana(recuperação 

cirurgia) - Urânia(mãe da Valeria) Rilza e Elienai - Rosalina - José Fernando(Dilva) - Joca(Cristiane) 

- Ana (Regina Marchetti), Maria (mãe Roselaine). 

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,  - 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, Mayla Marchetti 

 

  ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

 Descanso Pastoral 

Terça 

 Reunião de oração 6h30(na igreja) 

Quarta 

 Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14 às 17h 

 

 

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) 

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 

Leandro\Alan\Constantino\Marcelo 

Próxima quarta - feira 

Claudio 


