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ACASO... ONDE? 
“...e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não; um campo teve chuva, mas o outro se secou” 

Amós 4.7 

Rev. Nelson França  
 

Como cristãos conhecedores da Bíblia, e, portanto, cientes da Soberania absoluta de Deus 
sobre tudo e sobre todos, sabemos, como diz certo hino, que “o acaso não para mim não haverá”. 
Contudo, mesmo conhecendo e crendo nesta verdade, nunca deixamos de nos admirar quando 
de repente nos vemos surpreendidos com a sua sobrenatural manifestação. 

Dias atrás tive uma experiência extraordinária quanto a esse contexto. Tudo começou há 
duas semanas, quando juntamente com o presbítero Moacir precisei ir aos bancos para atualizar 
as nossas assinaturas. Nessa ocasião precisei apresentar algumas vezes o documento de 
identidade, sempre procurando ter o cuidado de ao recebê-lo de volta guardá-lo no devido lugar.  

Passados dois dias, era a tarde de sábado e estando o Nathan em casa, por alguma razão 
quis ver o meu documento do carro. Ao abrir o compartimento da carteira reservado para os 
documentos me deparei com a falta da “Carteira de Motorista”, mas, sinceramente, pelo fato de 
usá-la por vezes quando fomos aos bancos, não me lembrava exatamente onde a deixara. 
Imediatamente pensei na possibilidade de tê-la esquecido no último banco, mas, decidi revirar a 
bolsa que uso, bem como os bolsos das roupas que vestia, mas, nada encontrei. Então, me 
recordei que naquele dia portava um envelope com documento da igreja, o qual deixara na 
secretaria, mas, sinceramente, não estava certo de que o documento estaria lá. 

  Nisto, já estava chovendo torrencialmente, mesmo assim, movido pela preocupação, 
decidi ir à igreja, pois, precisava verificar se o documento estava no referido envelope. 

Ao chegar na secretaria me deparei com uma condição difícil; literalmente, jorrava água do 
teto da secretaria. No piso se acumulava quase dois dedos de água; havia uma “cortina d’agua” 
na porta da sala do pastor Cláudio; pingava água sobre a mesa da Cátia, a impressora nova já 
estava molhada e um novo pingo se formava acima do notebook. Precisei secar a mesa, a 
impressora, o notebook, a “picadeira de papel”; arrastei mesas e durante mais de uma hora puxei 
muita água das salas. 

Imagino que no domingo ainda teria alguma água no chão das salas para serem tiradas, 
bem como mesas e móveis para serem colocados no lugar, mas, com certeza, somente pela 
providência divina não houve prejuízos muito maiores. 

Depois de tudo isso, a minha leitura pessoal do fato é a seguinte: Deus sabia que no sábado 
iria cair uma chuva torrencial, que poderia causar um sensível prejuízo à igreja; então, pela sua 
misericórdia, que é sempre generosa para com a IPPG, decidiu encaminhar alguém até ela, não 
antes da chuva, mas, no momento exato da situação. Assim, Ele mesmo providenciou uma razão 
forte para que alguém, mesmo em meio à uma chuva tão intensa, se dispusesse a ir até à igreja. 

 O extraordinário é que para isso, foi preciso que esquecesse o documento em um envelope 
da igreja; e ainda que somente me desse conta da sua perda no dia certo e na hora certa. 

Isso é demais! Pense, quantas coisas assim ocorrem conosco. Algumas delas nos damos 
conta como é o caso, mas, quantos cuidados e providências de Deus já desfrutamos e não foram 
percebidas? Fatos que nos pareceram ruins, mas, na verdade com eles Deus que nos protegeu, 
abençoou. 

Enfim, precisamos nos manter confiantes de que em todo tempo, cientes que Deus cuida de nós.  
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REUNIÃO DE HOMENS 

Próxima sexta-feira (14/02)                                                   

às 20h, na casa do Diác. Raimundo.  

R. Olga de Almeida Machado, 526 - V. Sonia. 

Que Deus continue abençoando generosamente a 

comunhão dos homens da IPPG. 

 

REUNIÃO PROFESSORES DA EBD 

Próximo sábado (15/02). 

Todos os professores estão convocados. 

 

CAFÉ COM A UMP 

No próximo domingo, (16/02),                                   

as 8h teremos um café comunitário                             

em comemoração ao  

Aniversário da nossa Igreja. 

Todos estão convidados. 

 

ACAMPAMENTO 2020 

Os valores remanescentes                                           

devem ser quitados. 

Procure um integrante da equipe do retiro 

neste domingo para fazer o acerto. 

Equipe: Antonio, Leandro e Manuella. 

 

CESTA BÁSICA 

Você já fez a sua contribuição? 

A sua colaboração irá abençoar 

grandemente algumas famílias da igreja. 

Não deixe de fazer a sua parte. 

 

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. 

     

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:  

Pb. Jose Luiz Castanho Mattos                     

Culto vespertino: 

Rev. Nelson França 

Liturgia do culto:                                          

Pb. Joel Escher Costa. 

 

SEJA UM DIZIMISTA FIEL  

Ser dizimista é um dever de                         

todo o crente. 

O dízimo pertence a Deus. 

Sem esse exercício a Fidelidade do                         

crente está comprometida. 

 

CEIA DO SENHOR 

Como parte do culto vespertino 

celebraremos a Santa Ceia. 

É sempre uma ocasião especial                           

para todo o crente. 

Não deixe de participar. 

              

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. 

 

       UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANA 

Crianças de 7 a 11 anos, plenária                  

hoje durante o Culto. 

Tragam suas bíblias. 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Conselho convoca todos os membros da 

igreja para a eleição de diáconos.  

A mesma será realizada hoje após                              

o Culto Vespertino.  

Obs.: Participar de Assembleia para Eleição 

de Oficiais é um dever de todo membro. 

 

 

 

AVISOS 

     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

02 a 03 anos 

Patrícia 

4 a 6 anos 

Anna Paula / Rafaela / Sofhia 

7 a 11 anos 

Regina / Sandra 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a 

Ceia do Senhor 

Pré-adolescentes no templo com os pais. 

 

 



CORAL  

   Ensaio após a EBD.  

Cantar a noite. 

Ensaio 10/02, segunda feira, as 19h na casa da 

Raquel e Fernando. 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de programações 

somente serão colocados no boletim mediante 

confirmação dirigida à secretaria até quarta-feira. 

 

 
 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

  

 

REDESCOBRINDO A ALEGRIA DAS                        

MANHÃS DE DOMINGO 

Em nossa Escola Dominical vamos tratar destes 

temas durante o ano de 2020. 

Não deixe de participar!! 

 

Berçário (0-3 anos) 

Tema: tudo era muito bom                                    

(Gênesis, provérbios, Salmos). 

 

Arca de Noé (4-6 anos) 

Tema: Princípios e valores (Provérbios). 

 

Boas Novas (7-8 anos) 

Tema: parábolas de Jesus. 

 

Esperança (9-11anos) 

Tema: Davi em altos e baixos. 

 

Monte Sinai (12-17 anos) 

Tema: uma viagem pela história da redenção. 

Panorama da Bíblia- a lei e a história. 

De Gênesis a 2 Reis. 

 

Aliança (18-35 anos)  

Tema: O que é isso? 

Temas contemporâneos, sobre liberdade cristã, 

cosmovisão cristã etc. 

 

Ebenézer (adultos) 

Tema: Suas escolhas têm efeitos. 

 

Casais 

Tema: Quando pecadores dizem sim. 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES  

NESTA SEMANA 

03/02 Jhonatta Henrique dos S. Ferreira - 98230-6168 

03/02 Renan Duarte Viana - 98810-0102 

04/02 Nicollas Stuart Teixeira Haiduck    

05/02 Marcelle Maria Pagliúca Lais - 98859-1533 

06/02 Isabela Telles Mota - 98207-3426  

07/02 Mary Aparecida Gonçalves Góes - 99618-3227 

07/02 Catia & Samuel 

08/02 Viviane Maria Passos Franco - 98148-0092 

09/02 Andréa Xavier de Oliveira - 99136-7262 

 09/02 Nelson & Elizana  

09/02 Santo Mendes & Sonia 

  

 

PRÓXIMA SEMANA 

11/02 Shirley Stuart L. Teixeira - 99775-5633 

14/02 Lídia Muniz & Douglas Muniz  

15/02 Eliana Maria Vicentin Lisboa - 99739-0098 

15/02 Gabriel Guerra Silva Cardoso - 3477-4177  

16/02 Cleide & Eliel 

16/02 João Pedro Martins Duarte - 98200-5111 

16/02 Leonardo Ferreira Silva - 98861-5901 

16/02 Nelson França - 98822-8740  

  

    

   

   

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

Dias 13-20 e 27/02 na igreja 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL  

Portelinha - Sextas-feiras e sábados 15h 

Escolas 

13/02 - Sérgio Dias - Solemar (250 crianças) 

20/02 - Oswaldo Justo - Mirim (600 crianças) 

12/03 - União Cívica - São Vicente (870 crianças) 

19/03 - Leopoldo Vanderlinde - Nova Mirim 

                       (300 crianças) 

 

 

 

ESPAÇO M ISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Henrique Machado (Moçambique) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau)  

Miss. João Petrecelli (Nova Zelândia) 

Miss. Ligia Bordini (Cambury) 

Miss. Sueli (Local) 

 

Portas Abertas - Lalita* foi perseguida pelo marido 

por causa de Cristo.  

Para sustentar os filhos, ela trabalha como diarista. 

Ore para que Deus lhe dê força para continuar e 

converta o coração do esposo. 



 
 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 19h  

Quinta: Sala de Arte 14h                                                  

Acesse: https://www.ipocian.org/ 

                  

   

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

Descanso Pastoral 

Terça 

Reunião de oração 6h30 (na igreja) 

Quarta 

Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h (na igreja) 

Sexta 

    Artesanato das 14h às 17h  

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

Pastor 

Titular   - Rev. Nelson França (98822-8740) 

Auxiliar - Rev. Claudio Biazon (99762-8653) 

Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (99155-3540) 

José Luiz Mattos (3591-7759) 

Moacir Teixeira (97412-8863) 

Samuel Lima (99107-2142) 

Diáconos 

Alexandre P. do Vale (99205-0164) 

Evaldo de Jesus Souza (99770-7042) 

Claudio Peraçolo (99631-9124) 

Geraldo T. Machado (3491-7851) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Raimundo Moreira (3596-5537) 

Rogner Francisco Cayres (98101-1604) 

William Santos (3591-8339) 

 

 

 

SAÚDE 

Carlos Gilberto(recuperação cirurgia) - Neula, Alexandre(Sirléia) - Rodrigo(Karina) - Ian(Rosalina) - Mercedes - 

Ademir - Alexandra, David esposo(Elena) - Janaina - Hula - Adriana Cangussu - José Eduardo Alonso dos Santos 

- Maria Leonilda  - Cassia(irmã do Marco da Palmira) - Darci (Raimundo) - Isabel(Cristiane Olegário) - Claudia 

Patrícia(Priscila) - Maria(mãe Roselaine esposa do Tom) - Mercia(sogra da Larissa Armagni - Sargento 

Everton(Jean) - Alfredo e Mary - Sebastiana(Geraldo) - Célia (Congregação) - Guilherme (Sulamita)  -                             

Sueli Souza - Elizana - Alan(Portelinha convulsão) - Ednaldo (irmão do Geova) - Luan (Portelinha - convulsão)  

Isabela(filha da Daniela) - Atos(sobrinho Wilian) - Tania Maris(Vó da Larissa) - Mariana(esposa Juan)                            

Vera Braz(recuperação cirurgia) - Ana Lúcia (irmã Diác. Geraldo). 

VIDA ESPIRITUAL  

Andrews(Josyane) - Neula(Sirleia) - Paulo, Henrique, Otávio, Bruna e Patrícia (Eliana) - Mirlene - Hélcio - Muriel, 

Margarete e Leonardo(Hula) - Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Joyce - 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 - Daniel e Rafael(Sonia Borges) - Cintia(família), Carlos 

Jr.(Carlos Gilberto) - Itamar (Rose Marchetti) -  Heitor Pontes e Darah B. Santos(Aline) - Jorge (Nicole) - 

Luiz(Gorete) - Isidoro, Maria Julia, Fatima(Alexandre do Vale) - Cesar L. Marchetti, Renata Marchetti - 

Juliane(irmã da Keity) - David (Élena) - Felipe - Cintia(Sonia Borges) - Ricardo e Luiz Roberto(Ana Maria) - Nilda, 

Priscila, João Batista - Eduardo(Sueli Souza) - Cleimer e Silvana - Congregação da Cidade Ocian -                                       

Rev. Nathan e família...  

 

Pastor Auxiliar: Rev. Nathan França (98881-4685) 

Presbíteros:    Luiz Alberto Ferreira Souza                                        

Luiz Carlos Corrêa 

Diáconos:       José Leandro Pinto Monteiro 

                       Gilman Pereira da Silva 

Endereço:         Rua Guimarães Rosa, 614, Cidade Ocian                                              

Praia Grande - SP Tel. (13) 98881-4685 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite  

Claudio / Geraldo / Leandro 

próxima quarta-feira 

Claudio / Geraldo / Leandro 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 


