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EDIÇÃO 

1338 
 

ANO XXVI 

 
 

22 de Fevereiro 
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)  

 

HÁ SITUAÇÕES E GENTE QUE SÓ ATRAPALHA!!! 
“Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” 

(Provérbios 3.6)  
 
Rev. Nelson França 

 
Alguns irmãos e eu viajávamos numa estrada e num determinado ponto onde se 

encontra um radar, reduzimos a velocidade. A certa distância seguia-nos outro carro, que 
forçado pela nossa redução de velocidade precisou reduzir a sua também.  

Pela forma como ele reduziu a velocidade, causou a impressão, pelo menos a mim que 
dirigia e tinha em vista o espelho retrovisor, que talvez, ele mesmo não tivesse ciência de 
que ali havia um radar. Comentei, então, que ele poderia até ter se queixado de precisar 
reduzir a velocidade por nossa causa; sem, contudo, saber que na verdade ele fora 
favorecido, sendo poupado de uma desagradável multa.   

Logo em seguida dei espaço e ele nos ultrapassou, seguindo assim, a sua viagem. 
Então, percebemos que no para brisa traseiro do veículo havia alguns adesivos 

referentes à fé cristã. E, então “brincamos”: ah! É por isso que ele foi poupado. 
Eu creio que por vezes em nossa vida, e em aspectos muito mais relevantes do que 

este, Deus tem atuado em favor dos seus filhos.  
Imagino que muitos de nós cristãos já vivemos ou estamos vivendo uma realidade 

assim. Sentindo-nos, como que, forçados a nos submeter a determinadas circunstâncias que 
a nossos olhos só incomodam e atrapalham, bem como nos privam de experimentar a 
satisfação desejada, a alcançar objetivos que anelamos.  

Porém, não nos damos conta de que, na verdade, estas situações tão incômodas, que a 
nossos olhos, nos privam de atingir nossos alvos, podem ser preciosos cuidados de Deus 
para nos proteger e poupar de dissabores.  

Enfim, não sei que comentários ocorreram no interior do carro que precisou reduzir e 
depois passou por nós, mas, posso imaginar, à vista do que em geral se comenta. Talvez 
tenha sido algo assim: Puxa! Têm motoristas que só atrapalham.  

Se porventura foi isto, mal sabia ele que aquela “atrapalhação” foi providencial. 
Situações como essas nos ensinam que precisamos avaliar ou reavaliar o nosso juízo 

acerca das coisas incomodantes que nos cercam; porque quem sabe, seja esse também o 
nosso pensamento sobre algumas situações, objetos ou pessoas que estão à nossa volta, 
que no dia-a-dia, nos fazem “reduzir”, aparentemente nos prejudicando, mas, que, de fato, 
são elementos protetores, que nos poupam de tristezas e dissabores, imediatos ou futuros.      

Enfim, à luz do nosso verso base, o sábio nos aponta a necessidade de vermos Deus 
atuando em, e, através de, tudo que envolve a nossa vida.  

Senhor! Dá-nos sabedoria, bom senso e submissão! 
 
 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

          

              UNIÃO DE MOCIDADE  PRESB. 

Hoje teremos reunião plenária após 

o culto, todos os jovens estão 

convocados. 

 

 

  UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária hoje 

durante o Culto Infantil.    

 
 

ROSAS DE SARON 

Reunir-se-á na quarta-feira 25/02 

às 15hs na residência da sócia 

Mercedes - R. Ipanema, 172 

apto.31- Guilhermina - PG.                        

 
 

              REUNIÃO DE ORAÇÃO  

Domingo 01/03 às 08h30 a                 

igreja está convidada a participar                 

da reunião de oração pela 

nossa EBD. 

 

       SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Reunião plenária no dia                    

01/03, às 17hs.                                     

Todas as mulheres estão convocadas. 

Não Falte! 

 

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino 

Rev. George Alberto Canelhas,                   

Pastor da IP. da Lapa 

 

CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã será ministrada a Ceia 

do Senhor na igreja. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos      

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

FÉRIAS PASTORAIS 

O pastor estará desfrutando férias 

de 24/02 a 10/03. 

Nesse período a igreja estará sob os 

cuidados do Conselho. 

 

              

            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 

Carolina 

4 a 6 anos 

Cristiane 

7 a 10 anos 

Regina/Sandra 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Alan 

Perguntas do Breve Catecismo                     

38 - BÊNÇÃOS NA RESSURREIÇÃO  

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 
 

Milhões de sírios sofrem de trauma devido à 

guerra. Ore para que haja formas de lidar 

com esse quadro. Peça também por 

milagres, não apenas físicos, mas emocionais. 

Suplique pelos cursos que são ministrados 

com o intuito de capacitar a Igreja síria a 

ministrar a essas pessoas. Ore pelos órfãos e 

viúvas sírios e pela paz na região. 

                        NESTA SEMANA 

16/02 − Pr. Nelson França ( 3371−3781) 
16/02 − Luiz Carlos Vieira (3474−1619)          
16/02 − Eliel & Cleide (cas.) 
17/02 − Ulysses & Teresa(cas) 
18/02 − Aparecida Maria de Souza (3395-2259) 
19/02 − IPPG 
19/02 − Marina Franco (3302-4569) 
20/02 − Cynthia Santos (3473-4686) 
20/02 − Sarah Escher (3477-5208) 
21/02 − Daniel Abreu de Paula (3494−3844) 
21/02 − Fernando Molina (3474-1267) 
22/02 − Elizana França (3371-3781) 
 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 

26/02 na Igreja às 20h 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  

Terça-feira das 19 às 21h, na casa da 

Raquel e Fernando. 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Sem Programação 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

25/02 − Cleide Claudino (3371-3482) 
26/02 − Paulo & Ilze(cas.) 
27/02 − Tabél Toledo (3329-5424) 
27/02 − Joel & Lúcia (cas.) 
01/03 – Josenice Silva (3878-2047) 
01/03 – Victor Hugo Peraçolo (99168−6051) 

ANIVERSARIANTES 

              

ARTESANATO 

Retornou as suas atividades                      

no dia 20/02 das 14 às 17hs. 

 

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 – João Sebastião cirurgia(Janaina) – 

Ilze – Jaime(filho Maria do Céu) – Paulo Laís. 

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...  
 

     
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 

Leandro/Alan/Constantino/Marcelo                                   

Próxima quarta - feira 

Marcelo 

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

