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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)  

 

É... O FUTURO A DEUS PERTENCE... E SÓ A ELE! 

“Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos 

todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles 

havia ainda.”        Sl 139.16  

Rev. Nelson França 
 
É possível se fazer previsões quanto ao futuro? 
Muitos têm o interesse em saber o que lhe reserva o “amanhã”, mas, não creem que 

isto seja possível. Porém, um grande número de pessoas crê ser possível saber isto. Dentre 
estas, muitas se declaram evangélicas. 

Sem dúvida que, sob alguns aspectos, até eu creio ser possível prever o futuro. Imagine 
por exemplo, uma criança que cresce sem que lhe seja ensinado respeitar as pessoas, as 
autoridades, os limites; sem que aprenda que os erros trazem consequências e que as boas 
atitudes trazem benefícios para a sua vida. O que esperar quanto ao futuro dessa criança? 
Certamente, é possível não só prever, mas, até, acertar a previsão.     

Não dá para prever, por exemplo, o futuro de alguém que gasta mais do que ganha? Ou 
o futuro profissional de quem aborrece os estudos e não é afeiçoado ao trabalho?  

Por certo há coisas que podem ser previstas. Porém, acerca de nenhuma delas 
podemos afirmar com total exatidão o resultado. 

Sabemos que Deus, somente Ele, conhece plenamente o nosso dia de amanhã; e até 
onde sabemos, salvo alguma revelação sobrenatural da parte do próprio Deus, por razões 
soberanas dos seus desígnios, o homem não pode fazer sobre tal assunto.  

Além disso, Jesus nos ensinou que não devemos nos inquietar com o futuro. Antes, 
basta a cada dia o seu próprio mal, cf. Mt 6.34. Quanto às preocupações particulares que 
nos envolve, o salmista orienta: “Entrega o teu caminho ao Senhor...” (Sl 37.5).     

O homem, movido por sua peculiar curiosidade, desde os primórdios procurou ter 
domínio sobre isto. Surgiu daí, muitas religiões voltadas para o ocultismo. Os babilônios, 
assírios, egípcios, possuíam agoureiros e adivinhos e coisas desse tipo.  

Deus sempre revelou o seu domínio nesta área. Ele é eterno, Criador de todas as 
coisas, conhece a história, o princípio e o fim. Até mesmo a palavra que ainda vamos 
proferir, Ele já conhece de antemão, cf. Sl 139.4. 

Ocasionalmente, Deus revelou aos seus servos, os profetas, fatos que viriam a ocorrer, 
as profecias messiânicas, por exemplo, mas, em geral tais anúncios tratavam de 
advertências e previsões de castigos devido à desobediência do povo.  

Sobre este tema é interessante o parecer de Salomão, o sábio: “Porque este (homem) 
não sabe o que há de suceder; e, como há de ser, ninguém há que lho declare” Ec 8.7; e, 
ainda, quanto ao que está reservado ao homem: “...Tudo lhe está oculto” Ec 9.1. 

Horóscopo? Signos? Previsões? Nem meteorológicas!   
Como dizia a minha avó: Mais pode Deus! 
 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

                   

DIA DA MULHER PRESBITERIANA 

Homenageamos as mulheres 

desta igreja, pedindo a Deus que 

as abençoe e lhes dê sabedoria e 

compromisso com a obra do 

Senhor. 

 

 

LÍRIO DOS VALES 

Na próxima quarta–feira      

11/02 às 15h na casa da                                      

sócia Raquel de Paula                        

à Av. Marechal Mallet, 216  

apto. 42 – Forte – Praia Grande. 

 

RETIRO 2015 

Haverá reunião neste                 

domingo (08/02)                                   

com os acampantes após                          

o culto vespertino. 

Nesse momento serão                 

passadas orientações sobre o 

acampamento. 

 

 

 

PÚLPITO 

Culto matutino: Presbº          

José Luiz Castanho de Mattos                                  

e vespertino: Rev. Nelson  

 

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 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. 

 

 

 

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) 

 
 
 
 
 

Egito - Ore pelas equipes de obreiros 

cristãos que viajam até vilarejos a fim 

de organizar eventos para jovens, 

mulheres e crianças, bem como para 

visitar pessoas necessitadas. Peça por 

sua proteção durante essas viagens. 

                        NESTA SEMANA 

03/02 − Renan Duarte (98122-6259) 
04/02 − Nicollas Stuart  (3302-7236) 
05/02 − Marcelle Lais (3472-5379) 
07/02 − Dilva Venturini (3472-6010) − Cong. 
07/02 − Meire Góes (3326-7510) 
07/02 − Samuel & Cátia (cas.) 
08/02 − Viviane Franco (3302-4569) 
 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 

Dia 12 na Igreja às 20h                                                         

19 Tabel  

26 em aberto 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD. 

 Culto à noite: 

Mulheres beca azul e homens camisa 

branca. Ensaio terça-feira das 19 às 

21h na casa da Raquel e Fernando. 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Dia 12/02 – Teatro de fantoches      

Escola Antônio Luiz Barreiros                      

Japuí / SV  

 240 crianças 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

09/02 − Andréa Xavier (3461-5478) 
09/02 − Nelson & Elizana (cas.) 
09/02 − Sonia & Santo (cas.) 
10/02 – João Carlos Aguiar Faria - (3356-5763) 
11/02 − Mirlene Jorge (3494-2958) − Cong. 
11/02 − Shirley Stuart (3591−9730) 
15/02 − Eliana Lisboa (3481–4172) − Cong. 
15/02 − Osvaldo Ferreira (3329-5560) 

ANIVERSARIANTES 

              

RETIRO ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 

 

Será realizado em Miracatu de          

13/02 a 17/02. 

 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido às tarefas naturais do 

ministério que envolve os 

diáconos e tendo em vista o 

movimento excessivo de carros a 

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(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 em férias 

 

 

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 

Raimundo/Jean/Lucas                                     

Próxima quarta - feira 

Alan 

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

