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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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 Rua Copacabana, 207 – Guilhermina 

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

www.igrejapresbiterianadepraiagrande.com 

 

Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740(claro) e 98138-9642(vivo) 

 

 

       MUDANÇAS JÁ! MAS PORQUE EU, JUSTO EU, PRECISO MUDAR? 

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 

mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” 

Romanos 12.2  
 
Rev. Nelson França 

 
Todos temos consciência que há muitas coisas em nós que precisam ser mudadas. Essas 

coisas dizem respeito a valores, comportamentos; ou ainda, formas de pensar sobre a vida, pessoas 
e etc. 

Também é certo, que pelo fato de não ocorrerem essas devidas mudanças, por vezes 
sofremos; seja pelos incômodos causados pela nossa própria consciência ou pelos confrontos que 
enfrentamos decorrentes dessas coisas em nós. 

 Agora, se temos consciência que precisamos mudar em algumas coisas, e que por falta das 
tais mudanças sofremos; a questão, então, passa a ser: por que não mudamos? Por que, apesar do 
desconforto, insistimos em continuar do mesmo jeito? 

Afinal, o que nos impede de pensarmos e agirmos diferente? 
Apesar da consciência, tanto das dificuldades que enfrentaremos se permanecer como 

estamos, como dos benefícios se mudarmos, existem algumas razões que nos movem a persistir 
em nosso modo de ser e viver, apesar dos “prejuízos” disto, como por exemplo: 

1. Não queremos mudanças. As mudanças sempre nos incomodam, dá trabalho, exigem 
ajustes até que as coisas funcionem a contento. 

2. Nos acostumamos com os desconfortos. Apesar de nossas queixas, no íntimo, por 
vezes preferimos os desconfortos habituais que sofremos devido nosso modo de ser, 
a experimentar benefícios que só podem vir através de efetivas mudanças em nossa 
vida. 

3. Esperamos que as situações ou as pessoas mudem. Às vezes até desejamos 
sinceramente que as mudanças ocorram, mas, não em nós; nas situações, nas 
pessoas. 

4. É incrível, mas, por vezes vemos alguma glória em nossas dificuldades. Ao invés de 
reconhecer, pelo bom senso e pelas consequências sofridas, que há algo de errado 
em nossa forma de ser, nos vangloriamos do nosso egoísmo, da nossa dureza de 
coração, da franqueza sem amor, da justiça cristã que rejeita e despreza e etc. 

Bem! Então, como mudar se não queremos mudanças, se já estamos habituados às dores que 
o nosso modo de viver causa, se achamos mais fácil esperar que os outros ou situações mudem, se 
até vemos certa vantagem em nosso modo de ser? 

Penso que não há atalhos, se experimentar algo novo e melhor em minha vida depende de 
mudanças, o que é muito provável, então é necessário que: 

1. elas ocorram a partir da minha vontade e esforço pessoal,  
2. eu reaja aos desconfortos que sofro devido o meu, às vezes difícil, modo de ser 
3. eu busque tais mudanças independente de pessoas ou situações mudarem  
4. ao invés de me gloriar em meu jeito de ser, me entristeça pela falta das mudanças tão 

necessárias.    
A começar em mim, na Tua misericórdia, quebranta e molda os corações! 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

NOVOS MEMBROS 

Foram recebidos como                               

novos membros no dia 07/12/14, os 

seguintes irmãos:  

(Jurisdição a Pedido) Ana Lucia da 

Silva Souza, Sandra Alves Ribeiro, 

Regiane Henrique M. Miranda; 

(Batismo Infantil) Maria Eduarda 

Miranda Cordeiro; (Pública Profissão 

de Fé) Larissa Gabriela de Oliveira; 

(Pública Profissão de Fé e Batismo) 

Cristiane Alves Ribeiro, Gustavo 

Messias dos S. Silva, Valeria da Rocha  

Lima, Vitor Farias G. dos Santos. 

Damos as boas vindas                                   

aos queridos irmãos. 

 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido as tarefas naturais do 

ministerio  que envolve os  

diaconos e tendo em vista o 

movimento excessivo de carros a 

frente da igreja, bem como 

 o perigo que isso traz às  

crianças, os diaconos,  

solicitam aos pais maior  

atenção com seus filhos. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PÚLPITO 

Devocional pela manhã  

  Presb. Cláudio Ferreira 

Culto vespertino 

Rev. Nelson França 

 

CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã o Rev. Nelson estará 

ministrando a Ceia do Senhor na 

Congregação e à noite na igreja. 

 

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. 

 

 

DIA DA BÍBLIA 

No segundo domingo de Dezembro 

é comemorado o  “Dia da Bíblia”.                                           

É oportuno considerar como estamos 

em termos de estudo e leitura da 

Palavra de Deus. 

Se não temos vivido nesta prática é 

tempo de nos voltarmos a ela. 

Que Deus nos ajude nisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a                        

Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo com os pais. 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Não haverá devido a Ceia do Senhor. 

Crianças no templo com os pais. 

Berçário aberto para crianças de colo. 

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrocos - Suplique pelos cristãos secretos 

que, por estarem isolados, não encontram 

oportunidades de ter comunhão com outros 

irmãos. 

            NESTA SEMANA 

09/12 − Alexandre & Karina (cas.) 
09/12 − Nelson & Concheta (cas.) 
09/12 − Édison Oliveira (3473-9561) 
10/12 – Luiz Carlos & Antonia Souza (cas.) 
10/12 − Alfredo Góes (3326-7510) 
11/12 − Vera Lúcia C. Fernandes (3022-5689) 
12/12 − Ricardo & Viviane (cas.) 
13/12 − Eliodoro Francisco da Silva ( 3395-2259)  
13/12 − Denilson Chiari (3329-5125 ) 
14/12 − Francisco & Sônia (cas.) 
14/12 − Denison & Josenice (cas) 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

18/12 - Vanuza 

25 - Natal 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio terça na casa da Raquel e Fernando. 

Dia 20 ensaio às 9:30 na igreja. 

Neste mesmo dia o coral se apresentará na 

Casa de Repouso na Aviação às 16h 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Não haverá programação 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

15/12 − Wellington & Roselaine (cas) 
16/12 − Maria José de S. G. Silva ( 3491-6330) 
16/12 − Matheus Ascenciano (3471-5813) 
18/12 − Nilo Nobrega ((3222−3832) − Santos 
19/12 − Cátia Lima (3302-4343) 
19/12 − Cleimer & Silvana (cas.) 
19/12 − Nathan & Mara (cas. ) − Congregação 
19/12 – Leony Moura Bruder (3477-2526) 
19/12 − Ricardo & Anna Paula(Cas.) - Congregação 
19/12 − Gabriel de Morais (3329-5263) 
20/12 − Rosemeyre  Peraçolo (3474-3968) 
20/12 − Wagner Natal (98145-0650) 
21/12 − Nelson Chiari (3329-5125) 

ANIVERSARIANTES 



 
 
 
 

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, Ana, 

Gerson, Sueli (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Paulo (Valia) - Sônia 

Tonetti - Georgina - Waldomira - Elzir - Zulmira (Lourival Congregação)  Fernando Molina - 

Sarah Abreu(Raquel) - Rodrigo(Leony). 

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, Maria Julia, Fatima (Alexandre do Vale) 

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

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/Willian/Thiego/Marcos  

Próxima quarta - feira 

Raimundo 

http://www.escriturasomente.com.br/

