
6*

 

EDIÇÃO 

1349 
 

ANO XXVI 

 
 

10 de Maio 
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)  

 

ANANIAS E SAFIRA – UMA PARCERIA INDESEJÁVEL 
“mas, de acordo com sua mulher...” (Atos 5.2)  

 
Rev. Nelson França 

 
Pode ser difícil entender completamente isto, mas, até entre os maus pode haver boa 

vontade, parceria e união, surpreendentes. 
Ananias e Safira possivelmente possuíam uma união desse tipo. Conforme o relato de 

Atos 5.1-2, percebemos que: 
Enquanto muitos casais cristãos são divididos em suas opiniões e pensam diferente 

sobre grande parte das coisas que os envolve...  
Ananias e Safira tinham pensamento comum a respeito das coisas. 
Enquanto a grande maioria dos casais cristãos defendem seus valores pessoais e 

planejam suas vidas individualmente...  
Ananias e Safira faziam planos e tomavam as suas decisões em conjunto. 
Enquanto muitos casais, quando separados, chegam ao ponto de agir como 

adversários um do outro...  
Ananias e Safira eram fieis ao acordo estabelecido entre eles, mesmo num 

momento de ausência um do outro. 
É possível que muitos casais, a esta altura do texto, cheguem a desejar para si uma 

relação como essa; viver uma parceria como a de Ananias e Safira. Só, que para o bem! 
É claro, que à primeira vista isto é muito bonito. Pensar como o outro pensa e sempre 

concordar com as ideias um do outro. Planejar e realizar todas as coisas juntos. Defender 
mesmo separadamente os pontos de vista um do outro. 

Sem dúvida, devemos primar estas coisas no casamento. Buscar no máximo viver a 
vida conjugal dentro de uma parceria assim.  

Porém, Ananias e Safira, erraram ao ser parceiros demais.  
Há coisas na vida de um casal que não deve haver parceria. Isto partindo do fato, que 

somos seres humanos, e, portanto, pecadores. As nossas ações, opiniões, planos, desejos, 
muitas vezes são imperfeitos, injustos, egoístas e maus. 

O desastre familiar na vida de Ananias e Safira (morte pelo pecado) ocorreu porque 
ninguém dentre eles, levantou-se para dizer: Isto não está correto; ou não vou mentir; ou 
ainda, me desculpa, mas, não concordo com você. 

Com certeza muitas famílias estão abaladas, sofrendo situações difíceis, por que uma 
das partes não quis discordar; não se dispôs a dizer “eu não concordo”. Por vezes filhos 
estão no erro, porque os pais não lhe disseram: Você não vai fazer isto! 

Parceria saudável é aquela que produz um resultado edificante, abençoador, que 
glorifica a Deus, que traz paz espiritual ao coração. Enfim, que produz vida e não morte. 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

               
 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Na próxima 6ª-feira (15/05) teremos 

mais um momento reservado para 

oração, das 20h às 24h. 

Venha desfrutar desse privilegio mesmo 

que seja apenas por um período dentro 

desse horário. 

 

 

 

 

              

 

 

 
 
 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã                     

Raquel A. Barbosa de Paula 

 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. 

 

DIA DAS MÃES 

Sendo este o 2º domingo do mês de 

Maio, quando se comemora o                

“Dia das Mães”, 

queremos parabenizar todas                         

as mães da nossa igreja. 

Desejamos que Deus lhes dê sabedoria 

e graça para corrigir e aconselhar 

aqueles que Deus lhes tem confiado 

como herança. 

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. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 
 
 
 

BRASIL-Muitos de nossos parceiros 

conheceram e se engajaram com a causa 

da Igreja Perseguida dentro de casa, como 

fruto do envolvimento de suas mães. 

Agradeça a Deus por essas parceiras 

valorosas, e peça a Deus que levante, em 

nosso país, mães cristãs dedicadas a criar 

seus filhos como servos fiéis ao Senhor e 

à sua igreja. 

                        NESTA SEMANA 

06/05 – Antônio Raimundo (3371-4103) 

06/05 – Lucas Lima (3481-2120) 

07/05 – Renata (congregação) 

09/05 – José de Souza ( congregação) 

09/05 – Marcelo Cortinas (3481-5252) 

10/05 – Evaldo & Ruberlene (cas.) 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 
 

14/05 - Dona Ester, Av. Marechal 

Mauricio Cardoso,748, apto 164, Forte 

 21- em aberto. 

28 - Tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

 

Ensaio após a EBD. 

Próxima terça-feira, na casa da                 

Raquel e do Fernando, das 19h30 às 21h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

13 e 14/05 - Escola Ophélia Caccetari 

Jardim Anhanguera 

(600 crianças) 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

12/05 – Samuel de L. Prado (99102-0922)-Cong. 

13/05 – Geová & Regina (cas.) 

13/05 – Paulo & Eliana (cas.)-Cong. 

14/05 – José de Souza & Renata-Cong. 

15/05 – Hula Marchetto (3473-6332) 

15/05 – Kauany Cruz (3471-5813) 

17/05 – José Sena & Edna 

ANIVERSARIANTES 

              

TARDE LEGAL 

Todas as crianças estão convidadas! 

Próximo sábado dia (16/05) das                     

14h às 17hs na igreja. 

 

E.B.I.  CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será no 

próximo sábado (16/05)                           

das 15h às 17h. 

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação 

dirigida à secretaria                                        

na semana do evento. 

 

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. 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

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 - Fernando Molina - Sarah Abreu(Raquel) - Rodrigo(Leony) - Ilze - Jaime(filho Maria do Céu) - 

Paulo Laís - Ercilia(Regina)cirurgia - Sonia Sant’ana(recuperação cirurgia) - Urânia(mãe da Valeria) 

- Nelson(Conchetta) - Rilza e Elienai - Rosalina. 

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,  - 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...  

Emprego  

Sandra Marchetti, Yasmin Marchetti, Mayla Marchetti 

 

  

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 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 

Claudio/Willian/Marcos                                   

Próxima quarta - feira 

Marcelo 


