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EDIÇÃO 
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ANO XXVI 

  
 

09 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)  

 

 
- CRENTE MADURO: “QUEM O ACHARÁ?” - 

“até que todos cheguemos... à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo” Efésios 4. 13 

Rev. Nelson França 
 
Pensava-se que o crente maduro fosse aquele que exercia um ou mais cargos de 

responsabilidade na igreja; ou quem sabe aquele que já tivesse vivido muitos anos na fé. 
Entretanto, elementos como: cargos, tempo de igreja e coisas desse tipo, não podem 

servir de base exata, para concluirmos que uma pessoa, à qual se aplicam estes 
qualificativos, seja um crente maduro. 

Por certo tudo isto deveria por si só, respectivamente, revelar ou mesmo produzir 
maturidade na vida do cristão, porém, a experiência evidencia claramente que as coisas não 
funcionam assim. 

A imaturidade, infelizmente, se faz presente na vida de muitos crentes, independente do 
cargo que ocupam, ministério que exercem, do grau de responsabilidade que lhes foi 
confiado ou mesmo do longo tempo que porventura conheçam o evangelho. 

Na Bíblia encontramos varias exortações aos crentes quanto à maturidade. 
O apóstolo Paulo, por exemplo, repreende e exorta os cristãos de Corinto quanto a esta 

dificuldade, nos seguintes termos: ”Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais e sim 
como a  carnais, como a crianças em Cristo” (1Coríntios 3.1). Aqueles crentes viviam em 
ciúmes e contendas. As suas atitudes não eram diferentes das que os incrédulos praticam. 
De fato, eles não haviam crescido na fé.  

O autor da carta aos Hebreus trata este mesmo problema com a seguinte exortação, 
aos leitores: “... quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, 
novamente, necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios 
elementares dos oráculos de Deus...” (Hebreus 5.12).   

Em resumo, estas poucas palavras sobre o assunto, nos ensina que a maturidade cristã 
se evidencia em sentimentos, palavras e atitudes espirituais.  

Embora imperfeito, o crente maduro procura revestir-se de Cristo em todos os passos 
que dá. Ele conhece os princípios elementares da fé cristã. Lamenta sinceramente seus 
erros, e faz todo o possível para se retratar perante Deus e perante os homens. 

Contudo, o imaturo, como diz Paulo: é carnal. Ele não se corrige, antes, se justifica; e, 
por vezes teima que a suas razões são mais justas. 

O imaturo se melindra, mas, o maduro deixa para lá; o imaturo expõe tudo o que pensa 
ou sente, o maduro guarda no coração, é discreto; o imaturo não se conforma, o maduro 
acalma o seu coração; o imaturo se exalta e se descontrola, o maduro administra os seus 
sentimentos e ações; o imaturo é murmurador, o maduro é sempre grato. Enfim... 

Cristão maduro! Como disse o sábio sobre a mulher virtuosa: “Quem o achará?”.   
 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

DIA DO PRESBÍTERO 

Parabenizamos os presbíteros pelo          

seu dia e louvamos a Deus por                              

suas vidas e ministério                                    

que muito abençoa a nossa igreja. 

 

 

DEPARTAMENTO ROSAS DE SARON 

Reunir-se-á na quarta-feira dia 12/08 

às 15hs na residência da sócia 

Maria Andrelina da Silva,                       

Av. Guilhermina, 423 apto. 25   

Guilhermina - Praia Grande 

 

E.B.I. CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será 

no próximo sábado dia 15/08                                

das 15h às 17h.  

 

CONFERÊNCIA  MISSIONÁRIA 

Próximo sábado (15/08) as 19h30. 

Venha Participar conosco! 

 

 

         CURSO BÍBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã 

Rev. Paulo Sicoli 

e Culto vespertino 

 Rev. Nelson França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a     

Deus entregando os nossos                     

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel.       

         

       CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã o Rev. Nelson estará 

ministrando a Ceia do Senhor na 

Congregação Ocian                                           

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. 

 

DIAS DOS PAIS 

Neste dia a EBD parabeniza                           

a todos os pais, e deseja-lhes                      

o melhor presente:  

"...filhos que cresçam amando 

profundamente ao nosso Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

12 e 13/08 - E.M. Carlos Roberto Dias 

 

 ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 
 
 

 

Neste Dia dos Pais, lembre-se dos 

homens da Igreja Perseguida que têm a 

difícil tarefa de cuidar da família ao 

mesmo tempo em que vivem sob 

ameaças e desafios. Que eles 

permaneçam fiéis e contem com o 

socorro do Pai celeste nos momentos de 

dificuldade. 

NESTA SEMANA 

07/08 – Roberto Guimarães (3016-1159) 

09/08 – Regina Marchetti (3591-8078) 

09/08 – Manuela Cozin (3596-3362) 

09/08 – Antonia Souza da Silva (98840-8276) 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 
 

Dias 13 e 27/08 na igreja 

20/08 – Tabel 

CORAL 

Ensaio após a EBD.                                      

Usar toga vermelha a noite                                  

Ensaio na próxima terça-feira na 

igreja, às 19h. Não faltem! 

                PRÓXIMA 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. 

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). 

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 

Leandro/Alan/Constantino 

Próxima quarta - feira 

Marcos 


