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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) 

 

 

A PALAVRA DE DEUS É PRECIOSA DEMAIS PARA SE PERDER AO LONGO DO CAMINHO 
“Nunca me esquecerei dos teus preceitos...” Salmos 119.93 
 
Rev. Nelson França 

                                                     -----------------------------------   
 
Na aldeia dos Konkomba em Ghana, se reunia um grupo para estudar a Palavra e ser 

evangelizado. Entre os que se reuniam, havia pessoas de outras tribos, os quais vinham ali 
para aprender o evangelho.  

Em razão de ainda não haver escrita na língua nativa, fazia parte da estratégia do 
evangelismo a memorização de quinze versículos.  Uma vez memorizados tais versos, os que 
eram evangelizados se dirigiam para as suas aldeias e lá compartilhavam essas pequenas 
porções da Palavra. 

Certa vez uma mulher que morava numa aldeia distante quatro dias, enquanto retornava 
para casa, após caminhar dois dias de viagem, veio a esquecer um dos versículos 
memorizados. Diante disso, ela não teve dúvidas, decidiu retornar à aldeia konkomba e 
rememorar o referido verso.  

Quando se aproximou da aldeia, logo despertou a curiosidade de todos quanto à razão 
de seu retorno, e suas palavras foram as seguintes: “A Palavra de Deus é preciosa demais 
para se perder ao longo do caminho”. 

Tomando ciência do versículo voltou para a sua aldeia de origem.  
                                                                     
                                                                         7º Congresso Brasileiro de Missões - Rev. Ronaldo Lidório                                                         
                                                     -----------------------------------   
 
Ao ouvir esse testemunho fiquei pensando em quantos que receberam a preciosa Palavra de 

Deus, mas, de alguma forma, deixaram-na perder-se ao longo da sua vida. 
Entretanto, diferentemente daquela mulher, permaneceram indiferentes a isso e não deram um 

passo sequer para resgatá-la. 
Penso que isto se aplica não só à Palavra, literalmente, mas, também, figuradamente, a 

propósitos pessoais, como por exemplo: de ser mais obediente à Palavra de Deus, ser regular na 
frequência à igreja, ser mais disposto a servir, nos aprimorar no conhecimento da Palavra, falar com 
mais ousadia do amor de Jesus.  

Creio que por vezes, por assim dizer, “deixamos a aldeia” com essa preciosa palavra e saímos 
para a vida, cheios de disposição de colocá-las em prática. Contudo, ao longo do caminho 
percebemos que tudo isso ficou para trás.  

Porém, são coisas que para serem retomadas em nossa vida, não exigem de nós, como foi 
para a mulher, o sacrifício de uma caminhada de dois dias, a pé, para voltar, e mais outra de dois 
dias, para chegar ao ponto que se deu conta da perda. Em geral, para resgatar as coisas que 
deixamos ao longo do caminho, basta apenas nos conscientizar, que elas nos são caras demais 
para esquecê-las e não voltar atrás para resgatá-las. 

Precisamos valorizar a Palavra que recebemos, bem como os propósitos que assumimos 
movidos pelo efeito da mesma; a fim de que, mesmo que porventura venhamos a perdê-los ao longo 
do caminho, nos disponhamos a voltar e resgatar; a qualquer preço. 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladeia  
 

  

DEPARTAMENTO LÍRIO DOS VALES 

Reunir-se-á na quarta-feira dia 22/10  

às 15hs na residência da sócia 

Maria de Lourdes, Av. Rio Branco 

961- Forte 

 

ARTESANATO 

Estamos tendo os seguintes cursos: 

Patchwork, Bordado, Crochê,                  

Tricô, Pintura em tecido,                      

Pintura em tela, etc...  

Quem estiver interessado (a), nossas 

aulas são às sextas-feiras das 14h às 

17h. Venha assistir a uma aula! 

  

 

            UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária com eleição, 

hoje, durante o Culto Infantil. 

Não deixe de participar. 

 

ACAMPAMENTO - UCP 

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro 

em Peruíbe. 

Idade: 05 a 11 anos 

Valor: R$ 60,00 

Faça logo sua inscrição com a Regina, 

Sandra e Shirley.  

Vagas limitadas. 

 

          

ARTESANTO 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino 

 Rev. Nelson França. 

 

    DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade 

a Deus entregando os nossos   

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

ELEIÇÃO DE DIÁCONOS 

Conforme decisão do Conselho, 

hoje estaremos realizando a                   

eleição de diáconos na assembléia 

extraordinária após o culto 

vespertino. 

Estejamos em oração. 

 

SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA 

Todas as Sócias Ativas estão 

convocadas para                                 

Reunião Extraordinária                     

ref. à Eleição 2015.                           

Hoje (19/10) às 17hs. 

         

 

 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Alan 

 Pergunta 22 do Breve Catecismo  

E o Verbo se fez Carne 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia / Vitória 

4 a 6 anos 

Patrícia 

7 a 10 anos 

Sandra/Regina 

 

 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 
 

Mali: Atualmente o Mali enfrenta duas 

grandes ameaças. A primeira diz respeito 

aos grupos separatistas que querem 

dividir o país entre sul (rico e 

desenvolvido) e norte (pobre). A segunda 

ameaça são os grupos radicais islâmicos 

que atuam na região do Sahel. No início 

de 2012 vários grupos rebeldes lutaram 

no norte do Mali pela independência de 

seus territórios ou por uma maior 

autonomia. Oremos pelos cristãos do 

Mali. 

            NESTA SEMANA 

14/10 – Verônica Mara (Congregação) 
14/10 – Willian & Cândida (cas.) 
15/10 – Alexandre do Vale (3017-2787) 
18/10 – Thiego & Ellen (cas.) 
18/10 – Anna Paula Marchetti (Congregação) 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

23/10 - Tabel 

 Rua Mario Tamashiro, 281- Forte 

30 - Edméia 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD e culto à noite. 

Mulheres: terça-feira, das 19 às 21h. 

Homens: sexta-feira, das 19 às 21h, 

na casa da Raquel e do Fernando. 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

23/10 – Escola Regina Célia                 

(200 crianças)                                              

São Vicente 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

20/10 – Nara Dias Ribeiro ( 3473-6574) 
20/10 – Luiz Francisco da Silva (3474-1215) 
20/10 – Jailton & Esmeralda (cas.) 
24/10 – Norma Riccardi (3494-2838) 

LISTA DE ENDEREÇO DOS MEMBROS DA IPPG     

ATUALIZAÇÃO -2015 

Atualize seus dados até o dia 01/11/2014, 

após esta data será confeccionada                                  

a Lista de 2015. 

Entre em contato com a Catia, através do   

e-mail: ippg_209@yahoo.com.br                  

ou tel.: 3302-9049 ou pessoalmente. 

 

      PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

                       Versículo da semana: 

“Jesus, porém, chamando-as            

para junto de si, ordenou:            

Deixai vir a mim os                 

pequeninos e não os           

embaraceis, porque dos tais é o reino 

de Deus.” Lucas 18.16 



 
 
 
 

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) - Edna 

César - Kaylane (filha do Cleber da IP Filadélfia) - Sônia Tonetti - Georgina - Waldomira - 

Elzir - Zulmira (Lourival Congregação) - Ana Maria Muñuz (cirurgia) - Fernando Molina. 

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). 

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

AGRADECIMENTO 

Marilene (estágio) 

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) 

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.wix.com/ipco 

www.escriturasomente.com.br 

 

 

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 
Manhã e Noite 

Leandro/Alan/Constantino/Marcelo 

Próxima quarta - feira 

Claudio 

 

mailto:www.ipcidadeocian.tk
http://www.escriturasomente.com.br/

