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- CUIDADO COM OS ENCANTOS DOS “BEIJA-FLORES” - 

“A benção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto” Provérbios 10.22 
 

Rev. Nelson França 
 
Era uma manhã ensolarada quando ele chegou até o arbusto florido plantado num vaso da igreja.  
Tratava-se de um lindo beija-flor.  
Ficamos admirando-o, enquanto ele realizava o seu glorioso trabalho, “beijando” cada flor 

vermelha da nossa planta. 
Pensamos: quem sabe agora ele venha sempre aqui. Assim o nosso “jardim” fará parte do seu 

trajeto diário.  
De fato, ele voltou outras vezes, e, como antes sugou cada uma das belas flores da nossa planta. 
Ficamos tão contentes com ele, que todos os dias esperávamos que ele aparecesse. 
Cada vez que saía ou entrava no hall dos fundos da igreja, ao passar pela porta de vidro, 

reparava se ele não estava ali na planta. Afinal, não queríamos que ele se assustasse. 
Na expectativa que ele agora estivesse sempre por aqui, procuramos até providenciar um 

daqueles bebedouros coloridos, onde se coloca água adocicada ou coisa do tipo, para atraí-lo. Um 
irmão, muito prestativo, sabendo disso, logo se dispôs a providenciar, e trouxe um desses. Lindo, 
colorido, adornado de florzinhas plásticas, para que o nosso admirável beija-flor pudesse desejar 
retornar sempre. 

Colocamos o bebedouro na planta e ficamos ansiosos, aguardando que o nosso ilustre visitante 
aparecesse, e ficasse tão contente que não deixasse mais de vir aqui. 

Então, percebemos que ele não aparecia mais; um, dois, três, quatro dias e nada.    
Daí, pra frustração ainda maior, notamos algo em nossa planta, tão bonita e florida. Todas as 

flores, vermelhas, lindas, murcharam. Simplesmente secaram; talvez a palavra mais adequada seja: 
mirraram.  

Agora, nem as nossas flores, nem o beija-flor. Deles só ficaram as fotos que tiramos. 
Esse episódio que envolveu a nossa planta e o beija-flor, como tantos outros episódios na vida, 

têm lições preciosas a nos ensinar. 
Assim como vimos ocorrer com a planta, durante a nossa vida podem surgir “beija-flores”. 

Elementos da mais variada ordem, que nos encantarão. Eles promovem alegria imediata. A 
impressão, é que a presença deles só e sempre, nos dará prazer e satisfação. Por isso fazemos o 
possível para que eles permaneçam sempre conosco.  

Mas, o resultado final, poderá ser frustrante, como o da nossa história. 
O rei Ezequias viveu algo semelhante. Um dia lhe apareceu um “beija-flor” vindo de Babilônia. 

Conforme Isaías 39.1-2, ele ficou encantado, “se agradou” com a sua visita. Afinal, era um “beija-flor” 
simpático, lhe trouxe cartas e um presente. Entretanto, como resultado dessa visita tão comemorada 
pelo rei, passados alguns anos, a nação foi levada ao cativeiro, onde amargou durante setenta anos.  

Algo semelhante se deu com Ló, o sobrinho de Abraão; a visão dos campos verdes e viçosos da 
região do Jordão (antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra), o deixaram encantado; assim como 
quem vê um “beija-flor” e quer tê-lo sempre por perto. Mas ao final não sobrou nada, senão cinzas. 

É! Pode ser só a história de um beija-flor, mas, dá pra pensar. 
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 VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Sexta (15/04) das 20hs às 24hs,              

teremos mais um momento                          

reservado para oração. 

 Venha desfrutar desse privilegio 

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário 

 

  

    TARDE DA BRINQUEDOTECA 

Próximo sábado                                  

(16/04) das 14 às 17h. 

Crianças que tiverem um brinquedo 

Educativo pode estar trazendo. 

Pais tragam suas crianças. 

 

CAMPANHA DO REAL MISSIONÁRIO 

No terceiro domingo de cada mês                         

na EBD é realizada a                             

“Campanha do Real Missionário”. 

As ofertas arrecadadas serão 

destinadas a Junta de Missões 

Nacionais da IPB. 

Não deixe de participar. 

 

DOUTRINAS BÁSICAS DA FÉ CRISTÃ 

A classe terá início no                                         

3º domingo de Abril (17). 

Quem tiver interesse em participar, 

inscreva-se na secretaria da EBD. 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:                           

Presbº José Luiz C. de Mattos                                  

e 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 

Como parte do culto a Deus, 

celebraremos a Santa Ceia. É sempre 

uma ocasião especial para o crente.              

Não deixe de participar. 

 

CRIANÇAS NO TEMPLO  

Sendo este o 2º domingo, as crianças 

devem permanecer junto aos pais, no 

templo, durante o culto. 

Para isso, contamos com a preciosa 

colaboração dos pais. 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

Terça-feira, (12/04), das 19h às 21h. 

As aulas serão ministradas pelo                       

Rev. Nathan Ferreira França. 

Próxima aula: 

O homem ainda é imagem de Deus? 

 

DEPARTAMENTO LÍRIO DOS VALES  

Reunir-se-á na quarta-feira (06/04)                     

às 15hs na residência da                                          

nossa irmã Dilma.   

Rua Otelo Rodrigues Franco, 95               

apto 32 - Forte - PG 

 

              

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 

 

AVISOS 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

EVANGELISMO INFANTIL 
 

  11/04 (tarde) e 13/04 (manhã)                         

Esc. Ophélia Caccetari (Anhanguera)                 

(600 crianças)  

 

 18/04 (tarde) e 20/04 (manhã)                                 

Esc. José Cunha (Jardim Glória)                                                    

(650 crianças)  

 

 25/04 (tarde) e 27/04 (manhã)                       

Esc. Eng. Sérgio Dias (Cidade da criança) 

(280 crianças)    

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 

Dias 14 - 21 e 28/04 - Na igreja. 

 

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 

 

 

BUTÃO - Os butaneses recebem nomes 

budistas quando nascem. Quando um deles 

se torna cristão, o nome é trocado para 

significar a transformação que Jesus está 

fazendo em sua vida. Ore para que o Espírito 

Santo continue a purificar os corações dos 

cristãos no Butão. 

NESTA SEMANA 

04/04 – Cristina Fókin (3379-3866)  

04/04 – Denison Silva (3878-2047) 

05/04 – Arthur Mendes (3329-6907)  

06/04 – Nuolino G. de Brito ( 3227-8232)  

07/04 – José Sena (3596-4326) 

08/04 – Cristiane Alves Ribeiro (3491-3427) 

09/04 – Mayla Marchetti (3474-3968) 

09/04 – Alfredo & Mary (cas.)  

10/04 – Sueli Souza (3302-9837) 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD. Usar toga azul à noite. 

Ensaio segunda-feira na casa da                      

Raquel e do Fernando às 19h. 

ANIVERSARIANTES 

PRÓXIMA SEMANA 

12/04 – Mariana Guimarães (3016-1159) 

12/04 – U.M.P. 

15/04 – Valentin & Vália (cas.) 

15/04 – Fabricío & Cristina (cas.) 

15/04 – Nilma Valéria Bertolino (3324-2214) 

16/04 – Juliana Bourrus - Cong. 

16/04 – Janaina - 3029-6669 

17/04 – Aparecida Arruda Bruder (3477-2526) 

17/04 – Evaldo Souza (3473−6300) 

17/04 – Carlos Gilberto (3474-3303) 

  

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. 

 

 

 

 



 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Artesanato 14h30h                 

Quarta: Estudo Bíblico 20h 

   

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 
Hilda Cabral – Sonia - Giovanna, Cintia, Gilberto, Sueli,(Carlos Gilberto) - Rodrigo (Karina) -  
Waldomira - Jaime(filho Maria do Céu) - 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. 
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 - Congregação da Cidade Ocian - Rev. Nathan e família...  
Emprego  
Sandra Marchetti, Yasmin Marchetti, Regina Marchetti, Leandro P. Freitas Santos, Marcos Hélio de 
Carvalho 
 

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 

Lucas/Gustavo/Raimundo  

Próxima quarta - feira 

Leandro 


