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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 

IGREJA PRESBITERIANADE 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) 

 

 

VAMOS BAIXAR A “BOLA”? 
 

 “...não pense de si mesmo além do que convém; antes pense com moderação...” Romanos 12.3 
 

Rev. Nelson França 
 

Vida de “astro” realmente é muito difícil; pois, ficar sempre por cima não é fácil. 
Temos ouvido comentários acerca do técnico da seleção brasileira e de certos 

jogadores; pessoas que há alguns dias atrás, eram exaltadas na mídia e que hoje, pela 
mesma mídia são duramente criticadas.  

Por outro lado, não precisa ser “astro” para experimentar em certa medida o que eles 
estão passando. Basta apenas, que alguém tenha acerca de si mesmo, um conceito elevado 
sob qualquer aspecto, para que esteja exposto em algum momento a passar por esta 
mesma situação. 

Esse pensamento de que é “bom” naquilo que faz, que é tido como um ponto forte na 
personalidade de alguém, é, porém, um ponto fraco quando se manifesta além da medida; 
diga-se de passagem, é o que geralmente ocorre com aqueles que “pensam ser bons. 

Vale frisar, que muitos cristãos pensam exatamente assim; alimentam ideias de que, 
não somente são bons no que fazem, mas, que aquilo que fazem é melhor e de maior 
qualidade do que, o que outros fazem. 

Muitos, assim como o técnico da nossa seleção e sua comissão, não percebem o risco 
que se envolvem ao verbalizar que “confiam no seu taco”.  

É verdade, que por “N” razões umas pessoas são mais habilidosas que as outras 
naquilo que fazem. Mas, não é só isto que conta para fazermos o melhor. De repente, 
mesmo sendo habilidosos em determinada coisa, as condições para realizá-las em dado 
momento, podem nos dificultar, enquanto outras pessoas, mesmo sendo menos habilidosas, 
poderão realizá-las melhor. 

Além disso, Deus pode querer nos humilhar, devido esse pensamento; que somos 
“melhores”, pois, afinal, “que tu tens que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te 
vanglorias, como se o não tiveras recebido?” (1 Coríntios 4.7).  

O fato, é que hoje, após a vergonhosa derrota da nossa seleção, em nosso próprio país, 
as emissoras de TV mostram entrevistas anteriores, dadas pelo técnico, afirmando coisas do 
tipo: “temos dever de trazer o hexa”, “a taça já é nossa”, “estamos com a mão na taça”. 

Entretanto, a seleção não só não ganhou a “Copa”, mas, sofreu uma derrota quase que 
sem precedentes. Enquanto isso, outras seleções bem menos expressivas e de pouca 
experiência, realizaram uma campanha excelente.  

Enfim, não importa o quanto você seja habilidoso e seguro naquilo que faz; faça um 
grande bem a si mesmo, seja humilde de coração; respeite sinceramente os menos 
habilidosos; saiba que eles podem surpreender. 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
 
 PÚLPITO 

Devocional pela manhã 

Presb.  Joel Escher 

Culto vespertino 

Presb. Claudio Ferreira 

Obs.: O Rev. Nelson e o   

         Presb. Moacir estão 

participando da reunião  

do Supremo Concilio. 

Oremos por eles. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade 

a Deus entregando os nossos  

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

               

ORAÇÃO PELA REUNIÃO DO                         

SUPREMO CONCILIO DA IPB 

O concilio maior da IPB está reunido 

desde o dia 19/07 a 26/07 em Natal, 

Rio Grande do Norte, para            

tratar de assuntos dos mais relevantes              

da nossa denominação. 

Oremos pela direção de Deus quanto 

à eleição da nova diretoria                  

2014-2018 e pelas decisões                                   

a serem tomadas. 

Quem estiver interessado em 

acompanhar ao vivo, segue                  

o link abaixo. 
  http://www.ipb.org.br/tv/tv2-rede-17 

 

 

 

 

     
 

      

 

 

 

 

BREVE CATECISMODE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Raimundo 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia / Vitória 

4 a 6 anos 

Patrícia 

7 a 10 anos 

Regina/Sandra 

 

 

 

 

             UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

Todas as crianças estão convocadas para a 

reunião plenária hoje durante                    

o Culto Infantil.    

  Não deixe de participar. 

 

 

CIRCULO MÃES EM ORAÇÃO 

Dia 25/07 às 15hs - Igreja Batista.  

Mais informações sobre endereço, nos          

telefones 3477-559(Maria Aparecida)         

e 3494-2057(Luzinete). 

 

 

       SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Chá das amigas e das avós.       

Convidamos todas                                            

as mulheres  

para participar dessa  

confraternização,    

       que será no próximo  

sábado 26/07 às 15hs na igreja. 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

Versículo da semana: 

 

“Entrega o teu caminho  

ao Senhor, confia nele, 

 e o mais Ele fará.” 

                                      Salmo 37.5 

http://www.ipb.org.br/tv/tv2-rede-17


 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 

 

 

 

 

Catar: Ore pelos trabalhadores imigrantes 

que vivem em condições subumanas e, se 

forem cristãos, sua vulnerabilidade é 

ainda maior, dê graças porque, apesar da 

perseguição, muitos têm descoberto a fé 

cristã. Ore para que as reuniões informais 

nas casas sejam seguras.      

 

 

 

NESTA SEMANA 

15/07 – Iasmin de Morais Rocha (3329-5263) 
15/07 – Rebeca Muniz (3326-7829) − Congregação 
15/07 – Maria do Céu (3474-2262) 
16/07 – Fernanda Laís (3472-5379) 
17/07 – Alexandro & Elisângela (cas.) 
17/07 – Karina do Vale (3017-2787) 
18/07 – Adilson & Marleide (cas.) 
19/07 – Silas & Gebrim (cas.) 
19/07 – Patrícia & Kylzo (cas.) 
20/07 – Jean de Morais Pereira (3329-5263) 
20/07 − José Maria & Maria José (cas.) 
20/07 − Miro & Ana Lucia (cas.) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 24/07 − Ester Machado 

31− Rosalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Teremos ensaio após a EBD.                  
Ensaio na próxima                                    

terça-feira, na casa da                                                
Raquel e do Fernando,  das 19 às 21h. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Quinta 24/07- Escola Planeta dos anjos 

Vila Margarida/SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

21/07 – Joel Escher (3477-5208) 
21/07 – Samuel de Paula (3494-3844) 
22/07 – João Vitor Jorge (3494-2958) − Congregação 
22/07 – Samuel Lima (9107-2142) 
22/07 – Vanessa Farias (8836-2857) 
24/07 – Gebrim Greb (3371-4406) 
24/07 – Diego & Jennifer (cas.) 
24/07 – Reinaldo & Dilva (cas.) − Congregação 
24/07 – Tereza Ferreira (3471-2077) 
27/07 – Moacir Teixeira (3591-9730) 
27/07 – Ricardo Cimas (3473-3428) 



 
 
 
 

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...  

AGRADECIMENTO 

     Dona Elzir agradece as orações dos irmãos e informa que seu esposo Benedito está se 

recuperando muito bem. 

 

 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 

Claudio/Willian/Thiego/Leandro 

Próxima quarta - feira 

Marcelo 

 


