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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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Tel: (13) 3302.9049 | ippg_209@yahoo.com.br 
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Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740(claro) e 98138-9642(vivo) 

 

 

“GRANDE VALOR” PODE SER UMA QUESTÃO DE PONTO DE VISTA 
“...considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu 

Senhor...” Filipenses 3.8 
 

Rev. Nelson França  
 

Que peso tem para nós o conhecimento de Cristo Jesus? 
A maneira com que Paulo trata esse assunto, conforme o verso acima, nos dá noção de 

como ele entendia a importância desse conhecimento. 
Destaca-se na vida do apóstolo, quanto a isto, não só uma acentuada desvalorização, 

mas verdadeira perda, de coisas que para ele eram, até então, de grande valor. Como por 
exemplo, a sua religião, a sua linhagem, a sua conduta impecável aos seus olhos. 

Juntamente com isto, ele abriu mão das expectativas de seu destaque no meio da 
sociedade de Israel. Ele era um sério candidato a fazer parte do Sinédrio, que era nada 
menos, que o “órgão” que exercia a maior autoridade religiosa e política sobre a nação de 
Israel; zeloso como era certamente viria a ser um personagem ilustre no judaísmo. 

Entretanto, o conhecimento de Cristo veio a alterar por completo o seu quadro de 
valores, mesmo os mais elevados. 

A razão desse valor pode ser notada pelo termo “sublimidade”, que ele utiliza para 
exemplificar o significado de tal conhecimento. Esta palavra qualifica o que é perfeito, 
elevado, excelente, de maior grandeza.   

Um aspecto importante quanto à desvalorização das coisas da mais alta conta para o 
apóstolo, é que elas foram desvalorizadas por ele mesmo. Para ele, diante do valor 
imensurável do conhecimento de Cristo, a presença de tais coisas se constituía em prejuízo,. 

Com respeito a isso, penso que, assim como Paulo, nós também deveríamos dar como 
perda muitas coisas que, segundo sabemos, mesmo após o conhecimento de Cristo, 
permanecem em elevado grau de valor para nós.  

O critério de Paulo ao dar como perda seus “altos valores” antigos, é que estes se 
opunham à expressão da glória de Cristo em sua vida. Ele despiu-se de sua justiça própria e 
de todos os atributos pessoais que o colocavam em evidência, e, isto não foi penoso. 

Talvez a dificuldade em nos despir de tantos aparatos que podem nos colocar em 
evidência, seja o fato de, ao contrário de Paulo, não termos para nós o conhecimento de 
Cristo Jesus no mesmo nível de grandeza e excelência que ele tinha. 

Para muitos, seu conhecimento de Cristo é apenas importante; e nesse nível de valor, a 
sua fé tão somente vive em disputa com outros valores, pois, não lhe é valiosa o suficiente 
para sobrepor a eles.  

Portanto, é fácil avaliarmos o quão é sublime o conhecimento de Cristo, ou mesmo se 
de fato é sublime para nós.  

Sobre isso, Paulo declara: “por amor do qual perdi todas as coisas”,  e você? 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
 
 

            SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Hoje 03/08 às 17hs. haverá                         

reunião plenária. 

Todas as mulheres da IPPG                           

estão convocadas. Não Falte! 

                REUNIÃO DE DEPARTAMENTO 

Quarta-feira 06/08 às 15hs. Av. Brasil       

com Costa e Silva em cima da             

Drogaria São Paulo 

Edifício Chiquinha apto. 03 

            

                CONFERÊNCIA  MISSIONÁRIA 

Quem tiver interesse em participar da 

Conferência Missionária 

que será em 16/08,  

 procurar a Sueli    

               para fazer a inscrição. 

                                                                      

     PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

                          Versículo da semana: 

                           “Ora, aos casados,    

ordeno, não eu, mas                                 

o Senhor,  que a  mulher                      

não se separe  do marido                             

(se, porém, ela vier a separar-se, que não 

se case ou que se reconcilie com seu 

marido);  e que o marido não se        

aparte  de sua mulher”                                                      

I Coríntios 7.10-11 

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. 

 

DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO 

Domingo passado comemoramos           

o “Dia do Adolescente”. 

Desejamos que a cada dia o 

Senhor dirija os seus passos e os              

preserve no seu caminho. 

 

DIA DO PRESBÍTERO 

Hoje é o “Dia do Presbítero”. 

Agradecemos a Deus pela vida dos 

irmãos Claudio, Joel Escher, José 

Luiz, Moacir, Nathan, Samuel e 

Ulisses; presbíteros que têm 

abençoado ricamente a igreja com 

preciosa dedicação. 

 

         

 

 
                 

 

 

 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Alan 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carol/Larissa 

4 a 6 anos 

Lourdes 

7 a 10 anos 

Marilene 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 

 

 

 

 

Depois do calvário que durou um ano, e 

após o governo do Sudão ter enfrentado 

pressão internacional sem precedentes, a 

cristã sudanesa Meriam Ibrahim é libertada e 

acompanhada de sua família voou para 

Roma em (24/07) em um avião do governo 

italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTA SEMANA 

29/07 – Sofia Nicolau Boni  
30/07 – Sonia Soares (3596-5537) 
01/08 – Luiz Fernando & Raquél (cas.) 
02/08 – Gustavo Souza Santos (3591-8339) 
02/08 – Celso & Rosalina (cas.) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 07/08 - Paulo e Ivete 

Rua Ipanema, 321 apto.103  

Guilhermina - Praia Grande 

14/08 - Andrelina 

Dias 21 e 28 em aberto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Teremos ensaio após a EBD.                                 
Não teremos ensaio 

na terça. 
 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

07/08 - Escola José Júlio Baptista 

      Tude Bastos 

 (participação dos pais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

07/08 – Roberto Guimarães (3016-1159) 
09/08 – Regina Marchetti (3591-8078) 
09/08 - Antônia Souza (Toninha)(98840-8276) 
09/08 – Manuela Cozin (3596-3362) 



 
 
 
 

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) - Nilva (Gebrim e Ilze) - Elizangela Cozin - Sandra, Alexandre Gilberto, Ana (Carlos 

Gilberto) - Ian (Rosalina) - Juraci (Vanuza) - 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), Sônia Tonetti Jaime (Maria do Céu) − Sarah Abreu (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...  
 

 
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.tk 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 
Manhã e Noite 

Raimundo/Jean/Lucas 

Próxima quarta - feira 

Jean 

 


