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“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) e 98138-9642(vivo) 

 

 

PORQUE SERÁ QUE MESMO AS COISAS CERTAS ÀS VEZES NÃO SE ENCAIXAM?  
“Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, 

arrepende-te e volta à prática das primeiras obras...” Apocalípse 2.4-5 
 

Rev. Nelson França 
 

Certa vez, fazendo “palavras cruzadas” me deparei com uma dificuldade comum nesse 
jogo; estar num contexto em que mesmo tendo as respostas certas, elas não se ajustarem 
ao espaço e colunas em que devem ser escritas. 

Cheguei a pensar que a pessoa que elaborou aquela cruzada havia se enganado 
quanto aos espaços, ou com as respostas. 

Depois de diversas tentativas mal sucedidas, descobri que uma resposta que eu já 
havia escrito anteriormente, na verdade estava errada. Logicamente, isto fazia com que 
todas as palavras, ainda que corretas, que cruzassem a sua coluna, não se ajustassem. 

A dificuldade em constatar o erro cometido se deu pelo fato de eu estar seguro que 
estava certo. Na verdade, só vim a descobrir o erro quando contei com a possibilidade de 
que essa resposta, que me parecia certa, poderia estar errada. 

Em suma, enquanto não reconheci e corrigi o erro que havia feito anteriormente, não 
consegui ir adiante com o jogo, pois as outras palavras que eu tinha a acrescentar, embora 
certas, dependiam da correção da errada para se ajustarem ao contexto. 

Creio que esta situação pode exemplificar o que muitas vezes experimentamos em 
nossas vidas; porque às vezes, assim como no jogo de palavras cruzadas, queremos levar a 
vida para frente; porém, mesmo fazendo as coisas certas, por alguma razão que não 
entendemos, não dá certo, não se “encaixa”. 

Talvez nessa hora, precisemos à semelhança das palavras cruzadas, avaliar as 
“jogadas” anteriores e nos perguntar: Será que fizemos “algo errado” anteriormente, que 
venha hoje a dificultar à execução de coisas melhores para o prosseguimento da vida? 

No jogo de “palavras cruzadas” as palavras certas não se ajustaram até que constatei e 
corrigi o erro anterior. Antes disso, mesmo que eu tivesse as palavras certas para as devidas 
colunas, nada se ajustava. 

Entretanto, uma vez descoberto e corrigido o que estava errado, não somente pude 
encaixar as palavras certas que já tinha em mente, mas, até respostas que eu ainda não 
tinha se fizeram reveladas e pude concluir o jogo com maior facilidade. 

Enfim, com respeito à vida, há situações que possivelmente podemos levar à frente sem 
considerar fatos anteriores. Contudo, à semelhança do jogo de palavras cruzadas, às vezes, 
as coisas somente se encaixarão e seguirão adiante se voltarmos atrás, e de forma sábia e 
humilde identificar e corrigir aquilo que erramos. 

 Que Deus nos abençoe e nos dê coração sábio e humilde.  
   

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



  
 
 
    

PÚLPITO 

Culto matutino: Presbº José Luiz 

e vespertino: Rev. Nelson França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa  

fidelidade a Deus entregando os 

nossos dízimos e ofertas.  

Seja um dizimista fiel. 

 

SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Dia 01/06 às 17hs.                          

haverá reunião plenária. 

Todas as mulheres da IPPG              

estão convocadas. 

Não Falte! 

 
ACHADOS E PERDIDOS 

Alguns objetos perdidos 

(bíblias, guarda-chuvas, etc.) 

foram encontrados 

e estão a disposição dos 

proprietários na Secretaria 

 
        

 

 

 
        

 

        
             

 

 

 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Thiego 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carolina / Vitoria 

4 a 6 anos 

Paula 

7 a 10 anos 

Marilene 

 

 

    

 
REUNIÃO DE HOMENS 

Na próxima sexta-feira 06/06 às na 

casa do Diác. Jean Morais à              

R. Tiradentes, 255 -                     

salão de festa - Forte - 20hs 

Não Falte! 

 

ATUALIZE SUA AGENDA       

Renan Duarte Viana  

tel.(13) 98810-0102 

 

ARTESANATO 

Nosso artesanato continua 

funcionando todas as sextas-feiras  

das 14hs às 18hs. 

Temos aulas de: bordado, 

pintura em tela, crochê, tricô, 

pintura em tecido e etc... 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

“Sobre tudo o que se deve guardar, 

guarda o coração, porque dele 

procedem às fontes da vida” 

Provérbios 4.23 

 
 

 

 

 



 

             

 

 

                 NESTA SEMANA 

26/05 – Júlio & Josiane (Cas.) 
27/05 – Weslei Lima (3481-2120) 
28/05 – Adilson Cruz (3471-5813) 
28/05 – Alexandre Ponce Stuart (3591-9730) 
28/05 – S.A.F 
29/05 – Cláudio & Raquel (cas.) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 05/06 - Rua Colômbia, 839                 

Jd. Guilhermina - PG. - Rosalina. 

12/06 - Fernando e Lucilene 

 

 

               

Dias 29 - Em Aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio hoje as após a EBD.                    
Ensaio na terça feira, das 19h às 21h,         

na casa da Raquel e Fernando. 
 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

Turcomenistão: Considerado um dos países mais 

restritos do mundo, o Turcomenistão não possui 

liberdade de informação ou de imprensa. O 

governo se opõe a cada grupo que não consegue 

controlar e, como regime secular, opõe-se 

especialmente contra a religião. A polícia e o 

serviço secreto mantêm a Igreja sob estrita 

vigilância. As igrejas não registradas são invadidas, 

o material é confiscado e é impossível fazer 

trabalho jovem ou treinar líderes abertamente. O 

islã tem um importante papel na vida da 

comunidade e as famílias reagem fortemente 

contra os parentes que mudam sua fé.  

Oremos.  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

05 - Lucio Martins Rodrigues 

São Vicente   

(120 crianças) 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

02/06 – Georgina Valério (11-2480-3115) 
02/06 − Ana Cardoso (3012-6325) 
03/06 – Aline Lima (3481-2120) 
03/06 – Lucilla Mattos (3326-7999) 
05/06 – Paulo & Sirléia (cas.) 
06/06 – Lucilene Molina (3474-1267) 
08/06 – Lanna Cozin (3596-3362) 
08/06 – Leandro Soares (3473-2602) 
08/06 – Ricardo Zveigelt − (Congregação) 



  
 
 
 

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) 

  Quinta:     Artesanato 14h às 17h 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
SAÚDE 

    Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Sebastião (Francisco) - Álvaro e Olidir (Sonia Tonetti) 

- Claudete (Samuel) - Nilva (Gebrim e Ilze) - Elizangela Cozin - Sandra, Alexandre Gilberto, 

Ana (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Juraci (Vanuza) - Atos (Willian) - Rodrigo (Karina)  

Kerulyn Ariel (Ana M. Pressato) - Paulo (Valia) -  Ivan Xu (Sandra Borges) - Weslei - Edna César - 

Zenaide e familia, Jorge(Rose Marchetti) - Albino - Kaylane (filha do Cleber da IP Filadélfia) − 

Cristian (Renan) −Maria Eduarda( Regiane trabalho Samuel)−Sarah( Fernando e Raquel). 

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) - Fernanda 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). 

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

TRABALHO 

     PATRÍCIA DO CARMO. 

 

 
ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Culto matutino 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 (3591.1598) 

  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 (3474.5811) 

  Claudio Peraçolo (3474.3968) 

  Constantino Gonçalves (3061.5703) 

  Jean Morais (3329.5263) 

  Lucas Valério (3481.2120) 

  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.ipcidadeocian.tk 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje  
Manhã e Noite 

Raimundo/ Jean / Lucas 

Próxima quarta - feira 

Lucas 

 


