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EDIÇÃO 
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ANO XXVI 

  
 

16 de Agosto 
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)  

 

- DEUS SE IMPORTA, SIM! - 
“Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas 

veredas” Pv 5.21 

Rev. Nelson França 

 
 

Pode parecer um absurdo, mas, o modo de vida de muitos cristãos pode causar a 
impressão de que estão vivendo sem se importar com Deus.  

Eu sei que o mundo claramente manifesta esta ideia. 
Contudo, não é acerca do mundo que tecemos essa consideração; mas, acerca de nós, 

os crentes, cujas atitudes e palavras deveriam ser sempre pautadas no conhecimento e 
aprovação de Deus. 

Entretanto, a realidade é que muitos parecem não dar a “mínima” sobre o que Deus tem 
a dizer sobre as suas atitudes, palavras, valores, escolhas e etc. 

É bem possível que isto seja reflexo de outro pensamento presente em nosso coração: 
O pensamento de que Deus não está interessado naqueles pormenores da vida, que 
julgamos, por assim dizer, de ordem pessoal.  

Muitos são aqueles, que alimentam a tola ideia, que Deus deixou ao nosso bel prazer o 
juízo acerca das coisas que consideramos “particulares”. 

É nesse modo de pensar que muitos crentes conduzem a sua vida espiritual. Para 
estes, Deus, por exemplo, não está atento se ele vira as costas ao seu irmão na fé, se passa 
por ele sem o cumprimentar, se alimenta ciúmes, se é egoísta com seu ministério ou coisas, 
se é rancoroso. É como se Deus delegasse a ele (homem) optar sobre o que fazer sobre 
estas coisas, sem se interessar sobre a sua decisão. 

O reflexo desse pensamento vai além, pois, o crente passa a achar que a sua 
administração pessoal da fé, seja do modo que for, possui de antemão a aprovação de 
Deus. Assim, muitos não se veem negligentes, quanto ao seu testemunho, amor aos irmãos, 
oração, comunhão com a igreja, fidelidade nos dízimos e ofertas, no serviço e etc. Na sua 
ótica, é como se Deus lhe tivesse passado a autoridade de optar por se conduzir nestas 
coisas como melhor lhe parecesse. 

Nos dias de Isaías o povo se sentia assim; em paz quanto ao modo como viviam sem 
importar-se com Deus, mas, foram duramente repreendidos pelo profeta, nos termos: 

“Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses, e não te lembrasses de mim, nem de mim te 
importasses? Não é, acaso, porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes?” Isaías 58.11 

O povo de Deus havia perdido o temor, não davam importância sobre o que Deus 
pensava acerca do que faziam ou o modo como viviam; e, pelo fato de não sofrer uma 
reprovação imediata se esqueceram de Deus. 

 E nós, nos preocupamos sobre o que Deus pensa acerca do nosso viver? Cuidamos de 
receber a sua aprovação, quanto a tudo que fazemos, falamos...?  

 
 
 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta sexta - (21/08)                                

das 20h às 24h, teremos mais um 

momento reservado para oração. 

 Venha desfrutar desse privilegio 

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário 

 

 

         TARDE MISSIONÁRIA 

Nesta sábado - (22/08)                                 

das 14h às 17h, 

Distribuição de folhetos na rua,   

mais informações com a Regina. 

      

     

          

           CURSO BÍBLICO 

 

 

              

  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã 

e Culto vespertino 

 Rev. Jose Clovis Falcão 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a     

Deus entregando os nossos                     

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel.       

         

CAMPANHA DO REAL MISSIONÁRIO 

Todo terceiro domingo de cada mês                            

na EBD é realizada a                            

“Campanha do Real Missionário”. 

As ofertas arrecadadas serão 

destinadas a Junta de Missões 

Nacionais da IPB. 

PARTICIPE! 
 

           UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária hoje 16/08, 

durante o Culto Infantil.                           

Não deixe de participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia 

4 a 6 anos 

Patrícia 

7 a 10 anos 

Sandra\Regina 

 
 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Alan 

  Perguntas 59 do Breve Catecismo  

   

   

                                    

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

19 e 20/08 - E.M. Manoel Nascimento 

 

 ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 

 

MALDIVAS – Louve a Deus pelo irmão 

Yusuf, que saiu da prisão em maio, 

depois de três anos e meio preso. Ele 

havia sido sentenciado, a princípio, a 

nove anos de reclusão, depois de as 

autoridades encontrarem materiais 

cristãos em sua casa. Devido à 

sensibilidade do caso, não relatamos 

essa notícia anteriormente. Ore pela 

readaptação de Yusuf e por uma direção 

do Senhor quanto a seu ministério. 

NESTA SEMANA 

11/08 – Leandro Pereira (3473-4686) 

11/08 – Regiani R. Pereira (3329-5263) 

12/08 – Miguel (3473-2047) 

12/08 – Presbiterianismo 

13/08 – Ester Machado (3329-6048) 

13/08 – Claudemir dos Santos (98847– 2761) 

14/08 – Beatriz Andrade(3473-6300) 

14/08 – Carolini Zampieri (3326-7899) 

15/08 – Joel Camilo (3371-4753) 

15/08 – Maria Adélia (98140– 0840) 

15/08 – Job Paulo (3477-9789) − Cong. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 
 

Dias 20/08 – Tabel 

e 27/08 na igreja 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  

Próxima terça-feira, das                                           

19 às 21h, na igreja. 

                PRÓXIMA SEMANA 

17/08 – Elizeu Ferreira (3481-1006) 

17/08 – Marlene Andrade (3302-4066) 

19/08 – Enéias Paulino (98853– 1173) 

20/08 – Marilene Carvalho (3491-6698) 

20/08 – Ruberlene Souza (3473-6300) 

20/08 – Mateus Olegário  

21/08 – Vitória Tífani  

21/08 – Jailton Alves (3302-4328) 

22/08 - Sergio Ricardo  

ANIVERSARIANTES 



 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 
  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 20h 

  Quarta: Artesanato 14h30h  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 

     Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Cida, Sonia, Alexandre Gilberto, Sueli,(Carlos 

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

Fernando Molina - Rodrigo(Leony) - Ilze - Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Urânia(mãe da 

Valeria) Rilza e Elienai - Rosalina - José Fernando(Dilva) - Ana (Regina Marchetti) - Maria (mãe 

Roselaine) - Margarete e Floriza (Cleide) - Alessandra(Elisangela) –  Ana (Cynthia) 

VIDA ESPIRITUAL 

    Fernanda (Sueli Souza) –  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 - Denilson (Concheta) Emerson, 

Ricardo (Ilze) Patrícia,  - Marisa, Jorge e Fernando, Priscila (Karina) Beatriz, Emerson, 

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

Fabiani, 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 - Gisele de Lima(artesanato) 

 

  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 

Raimundo/Marcelo/Lucas 

Próxima quarta - feira 

Claudio 


