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- VIDA COM DEUS? – INTOCÁVEL - 
“Estou de contínuo em perigo de vida; todavia, não me esqueço da tua lei.” Salmos 119.109 

 
 

Rev. Nelson França 
 

 

Todos nós estamos sujeitos a passar por circunstâncias adversas.  
São problemas de ordem profissional, familiar, enfermidades e etc. 
Uma vez passando por tais dificuldades, a nossa tendência é concentrar nelas o nosso 

pensamento e preocupações. Diante disso, muitos deixam de se alimentar devidamente, não 
conseguem trabalhar e produzir como antes, os estudos ficam prejudicados, e coisas do tipo. 

Na realidade, dentro desse quadro de preocupação, é comum criarmos, como que uma 
“peneira”, passando a selecionar algumas coisas, que, devido a sua relevância em nossa vida, 
fazemos o possível para preservar e proteger das crises que passamos.  

Esses objetos da nossa proteção podem ser relacionamentos, atividades e outros 
interesses. 

Essa é uma atitude humana, natural. A maioria de nós possui coisas na vida, que temos 
como intocáveis; em favor delas nos esforçamos para que não sejam afetadas em tempo algum, 
por qualquer coisa.  

Devido a isso é comum vermos pessoas que passam pelos mais sérios problemas, mas 
não deixam de ir ao campo de futebol torcer pelo seu time, ou praticar o seu esporte preferido, 
namorar e etc. Ou mesmo, de trabalhar, de estudar e até cuidar das plantinhas... 

Não deixa de ser curioso também, que às vezes, não é sempre, são exatamente esses 
objetos “intocáveis”, a razão dos seus maiores conflitos, porém, não abrem mão dos mesmos. 

O salmista, escritor do Salmo 119, certamente não era diferente de nós. Nos tempos 
difíceis ele, também, devia fazer uso de sua “peneira”, na qual separava e protegia para que não 
fossem afetados, aqueles objetos que lhes pareciam ser os mais importantes. 

Com respeito a isto, ele nos oferece uma lição preciosa. Pois, conforme o verso base de 
nossa meditação, ele vivia uma crise das mais sérias, provavelmente jamais vivida por qualquer 
um de nós: perigo de vida. Seguido de um agravante: contínuo.  

Num quadro assim, a única coisa que na qual concentraremos toda a nossa atenção, é no 
cuidado e preservação da vida.  

Entretanto, cf. o v.109, após declarar essa situação tão terrível, ele coloca um “todavia”, isto 
é, há um ponto que destaca em meio a esse assunto: não me esqueço da tua lei. 

Notem que pra ele, guardar, lembrar a lei do Senhor era um ponto intocável. 
Ele não permitia que as circunstâncias afetassem as suas práticas espirituais.  
Isto, por si só, deve nos fazer considerar. Pois, em muitos crentes, a primeira coisa que as 

adversidades, sejam de que ordem for, irão afetar, é a sua vida espiritual.  
Curiosamente, não oferecem resistência, e isto revela, que na “peneira” de muitos, vida 

espiritual não é objeto intocável, que segundo seu conceito deva ser protegido e preservado a 
todo custo, e, em toda e qualquer circunstância. 

Mas, enfim, isto só ocorre na vida de muitos crentes! 
A questão é: e na sua vida, isto ocorre?  

 

REFLEXÃO DA SEMANA 

IGREJA PRESBITERIANA DE PRAIA GRANDE 

 

 

 

EDIÇÃO 

1404 
 

ANO XXVII 

  
 

05 de Junho 
2016 

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

Rua Copacabana, 207 – Guilhermina 

Tel: (13) 3302.9049 | ippg_209@yahoo.com.br 

www.igrejapresbiterianadepraiagrande.com 

 

Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740 (claro)  

 

     REFLEXÃO DA SEMANA 

 



              

  

 

 

 

 

                                                                               
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 

                                                                                                                  

             CULTO DA UPA 

Próxima sexta (10/06) as 19h30. 

Todos os adolescentes estão                   

convidados a participar. 

 
         

CULTO DA FEDERAÇÃO DE UPA 

Toda igreja está convidada a participar 

do culto em comemoração ao 

“Aniversário da Federação de UPA” 

que será realizado no dia 11/06 às 

19h30 aqui na igreja. 

 

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. 

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão 

colocadas no boletim mediante 

confirmação dirigida à secretaria                                         

na semana do evento. 

 

 

             

PÚLPITO      

Devocional pela manhã:  

Presb. José Luiz C. de Mattos                                  

e Culto vespertino Rev. Nelson França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade                               

a Deus entregando os nossos                       

dízimos  e ofertas.                                                        

Seja um dizimista fiel   

 

SECRETARIA DA IGREJA 

Em vista das ferias da Catia                                 

a secretaria funcionará                             

das 8h as 13h e das 14h as 17h,                        

sob os cuidados da irmã Mayla. 

 

   SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA    

Reunião plenária neste domingo                    

(05/06) às 17hs.                                     

Todas as mulheres estão convocadas. 

Não Falte! 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

    Nesta terça-feira (07/06) não haverá 

Curso Bíblico. 

* Não deixe de ler o livro indicado * 

 

 

 

 

    

 

             DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Raquel/Lanna 

4 a 6 anos 

Cândida 

7 a 10 anos 

Giuliana 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável:  Luiz 

  PERGUNTA 89: Como se torna a Palavra 

eficaz para a salvação? 

AVISOS 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Rev. José Clovis Falcão (Povos Hispânicos) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Sueli (Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNÍSIA - Um jovem foi recentemente 

atacado por seus amigos depois que 

descobriram que ele se tornou um 

cristão. Peça pela restauração completa 

de seu corpo e espírito. Que ele possa 

encontrar refúgio e respostas na Palavra e 

não desista.  

EVANGELISMO INFANTIL 

 

Sem programação. 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

 09/06 à 23/06 - na igreja. 

30/06 - Presb. Claudio e Raquel 

 

NESTA SEMANA 

02/06 – Ana Lucia da Silva Souza (3034-0197) 

03/06 – Aline Lima (3481-2120) 

03/06 – Lucilla Mattos (3326-7999) 

05/06 – Paulo & Sirléia (cas.) 

05/06 – Elienai Pereira T. de Menezes ( 3324-2246) 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  

Ensaio segunda-feira na casa da                      

Raquel e do Fernando às 19h. 

 

ANIVERSARIANTES 

PRÓXIMA SEMANA 

06/06 – Alexandre Druwe & Andreza (cas.)  

07/06 – Edilson & Sidneia (cas.)  

08/06 – Lanna Cozin (3596-3362) 

08/06 – Leandro Soares (3473-2602) 

08/06 – Ricardo Zveigelt – Cong. 

09/06 – Mara da Silva Ledo (3329-5805) 

11/06 – Marcos Hélio  (3491-6698) 

12/06 – José Luiz Mattos (3326-7999) 

12/06 – Marcos & Marilene (cas.) 

12/06 - Vanilde e Miguel (cas.) 

 

          

    
 

           
 



 

 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Artesanato 14h30h                 

Quarta: Estudo Bíblico 19h 

   

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
SAÚDE 
Hilda Cabral –  Eliane, Cassia, Sueli(Carlos Gilberto) - Rodrigo (Karina) -  Waldomira -  Paulo Laís - Ian 
(Rosalina) - Vitor Hugo Peraçolo - Maria (mãe da Mara Ledo) - Sarah Abreu - Neula (Sirleia) - Eli 
Conceição -  Elizana - Elizeu (irmão da Elizana) - Valdete - Raquel de Paula - Vanderlei (cirurgia) - 
Ivanilde(mãe Viviane) - Silvana (recuperação cirurgia) - Milena(Eliana Lisboa) - Rosangela Faria – 
Maria (mãe da Roselaine) - Mercedes - Juliane (irmã da Keity) - Regina (gravidez). 

VIDA ESPIRITUAL 
Fernanda, Ângela Messias de Oliveira (Sueli Souza) - Paulo, Henrique, Otávio (Eliana) - Mirlene - 
Hélcio - Muriel, Margarete e Leonardo (Hula) - Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Joice - 
Filipe, Suzana, Carolina, Junior e Lívia(Lucilla) - Adalberto e Paula - Denilson (Concheta) - Emerson, 
Ricardo (Ilze) - Patrícia - Marisa, Jorge e Fernando, Priscila (Karina) - Beatriz, Emerson, 
Eliedson(Alfredo) - Família Itapeva(Eliana Lisboa) - Sonia Soares(família), Fabiani, Sheila, Gabriel, 
Marcos (Carolini) - Daniel e Rafael (Sonia Borges) -  Carlos Jr.(Carlos Gilberto) - Itamar (Rose 
Marchetti) - Família (Teresa Cristina) - Heitor Pontes e Darah B. Santos(Aline) - Mary (artesanato) - 
Luiz (Gorete) - Isidoro, Lídia, Maria Julia, Fatima (Alexandre do Vale) - Cesar L. Marchetti, Renata 
Marchetti - Juliane (irmã da Keity) - Congregação da Cidade Ocian - Rev. Nathan e família...  

EMPREGO  
Regina Marchetti, Marcos Hélio de Carvalho, Rafael Santos Luppi,  

 

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

 Descanso Pastoral 

Terça 

 Reunião de oração 6h30(na igreja) 

    Curso Bíblico Reformado 19h às 21h 

Quarta 

 Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14h às 17h 

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

 Pastor 

Titular   - Rev. Nelson França (3371-3781) 

Auxiliar - Rev. Nathan França (3034-4460) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (3477-5208) 

José Luiz Mattos (3326.7999) 

Moacir Teixeira (3591-9730) 

Samuel Lima (99107-2142) 

 Diáconos 

Alan do Carmo (3371.4103) 

Alexandre Pereira do Vale (3017.2787) 

Claudio Peraçolo (3474.3968) 

Jean Morais (3329.5263) 

Leandro Soares Santos (3473.2602) 

Lucas Valério (3481.2120) 

Marcos Hélio (3491.6698) 

Raimundo Moreira (3596.5537) 

William Santos (3591.8339) 

 

Pastor: Rev. Nathan Ferreira França 

ENDEREÇO 

Rua Guimarães Rosa, 614 -  

Cidade Ocian – Praia Grande – SP 

Tel. 3495-9695 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite 

Alan/Claudio/Leandro  

Próxima quarta - feira 

William 


