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QUE FAZER, POR ONDE COMEÇAR 
 
“Entregue o teu caminho ao Senhor; confie nele, e o mais ele fará”. Salmos 37.5. 

Rev. Nelson França 
 

Creio que esta é uma pergunta que muitos se fazem, principalmente ao olharem para as 
dificuldades que têm para resolver. 

Afinal, conflitos e lutas tem sido um quadro tão comum na vida do ser humano; evidência 
disto é que sobram nas prateleiras das livrarias inúmeros títulos de livros de autoajuda. 

Nestes livros se encontram orientações para toda a sorte de dificuldade humana; 
orientações estas, que procedem das mais variadas fontes possíveis: lógica, racionalismo, 
ocultismo, meditações orientais, experiência humana, psicologia, religião, etc., etc., etc. 

O número de obras acerca deste assunto cresce a cada ano. A razão para isto é simples: 
as pessoas têm problemas, e, querem solução. 

Este mesmo anseio tem envolvido muitos cristãos, homens e mulheres de várias idades, 
que vivem em variadas etapas da vida; que acordam e vão dormir pensando em suas 
dificuldades, se perguntando: que fazer, por onde começar??? 

Eu creio que a resposta a esta pergunta é curiosamente, muito fácil, e, curiosamente, nos é 
dada através de outra pergunta: como está a sua vida com Deus? 

Ouso afirmar, que na maioria das vezes, a nossa maior fonte de dificuldades, nas mais 
diversas áreas da vida, tem a sua origem no seguinte ponto: problemas em nosso 
relacionamento com Deus. 

Infelizmente, ao invés da vida comprometida com Deus, muitos estão com o seu 
relacionamento com Ele, “comprometido”, ou seja, em má situação. 

Digo, comprometido, por vezes, não por pecados “graves”, ocultos, como alguns poderiam 
imaginar, mas, por indiferença às coisas espirituais, pela omissão nas práticas cristãs. 

Quantos cristãos estão infelizes, vazios, procurando algo, em algum lugar, para  preencher  
a vida; mas,  não querem  considerar  na possibilidade, de que o ponto central do seu problema, 
não esteja nas pessoas, nas situações, neste ou naquele fato do passado, mas, sim, devido um 
relacionamento com Deus, muitas vezes marcado pela indiferença, omissão, desobediência e 
falta de gratidão para com Ele! 

Enfim, cremos que muitos problemas de ordem pessoal, emocional e mesmo físico, vivido 
pelos homens, inclusive cristãos, podem ter a sua origem num mau relacionamento com Deus. 

Dessa forma; quando nos depararmos com dificuldades, conflitos internos, externos, 
problemas, qualquer que seja a resolver e começarmos a nos perguntar: o que fazer, por onde 
começar ou mesmo recomeçar? Sugiro que comecemos a tratar a situação, levantando a 
seguinte pergunta: como está a minha relação com Deus? Que lugar as coisas de Deus ocupam 
em minha vida? Ou melhor ainda, que lugar Deus ocupa em minha vida?  

Com certeza, quanto maior e mais profundo for nosso relacionamento com Deus, menores, 
menos agressivos e superficiais serão os nossos problemas. 

Que Deus nos ajude a caminhar mais e mais junto a Ele.  

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



  
  
 
    

PÚLPITO 

Devocional pela manhã Rev. Nelson 

 Culto vespertino 

 Sem. Nathan França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade 

 a Deus entregando os nossos  

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

NOVO MEMBRO 

Foi recebido pelo Conselho e 

apresentado à igreja, como               

novo membro nosso irmão                      

Daniel Victor Ferrari por                                     

Publica Profissão de Fé e Batismo. 

Damos-lhes as boas vindas ao nosso 

irmão rogando que Deus              

abençoe sua vida. 

 

 

                     UNIÃO PRESB. DE ADOLESCENTE 

Hoje teremos reunião plenária após a 

EBD, todos os adolescentes estão 

convocados. 

                      

 

                     UNIÃO DE MOCIDADE PRESB. 

       Hoje teremos reunião plenária 

após o culto, todos os jovens estão 

convocados. 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 
        

 

 BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável - Diácono Alan 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

BERÇÁRIO - ABERTO 

MATERNAL 

2 a 3 anos 

Carol / Vitoria 

4 a 6 anos 

Giuliana  

7 a 10 anos 

Cristiane 

 

 

 

 

DOAÇÃO DE SANGUE 

O nosso irmão Renan solicita à igreja 

participar de doação de sangue ao   seu 

irmão que esta muito doente. 

Nome: Cristian Neves Viana 

Hospital: Santa Casa de Santos 

Horários: 08hs. às 17hs. seg.  a sexta              

e aos sábados 07hs. as 11hs. 

Estacionamento gratuito 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 

 

                   Versículo da semana: 

 

 “O Senhor é bom, é fortaleza no 

 dia da angústia e conhece os  

  que nEle se refugiam”.            

  Naum 1.7 

 

 

    SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Dia 06/07 às 17hs. haverá reunião plenária. 

Todas as mulheres da IPPG estão convocadas. 

Não Falte! 

 

 

          REUNIÃO DE ORAÇÃO − EBD 

Domingo 06/07 às 08:30hs a igreja está 

convidada a participar da reunião de oração 

em favor da EBD. 

 

              ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS − EBF 

Devido às obras de revestimento externo da 

Igreja, este ano não haverá EBF. 

 



 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

Brunei:  

A Constituição estabelece que "A religião 

oficial do Brunei é a muçulmana.  

O governo continua a sua política de 

longa data para promover a escola Shafi'i 

do Islã sunita, desencorajando outras 

religiões.   

 

 

             

 

 

              NESTA SEMANA 

23/06 − Alexandre Druwe  (3561-4285) 
23/06 −Cláudio Ferreira (3591-1589)  
23/06 − Kauê (3481-2120) 
24/06 − Gustavo Haiduck (3302-7236) 
24/06 − Lílian Silva (9155-2237) 
24/06 − Marineuza Quintas (3591-4242) 
27/06 − Karen Christine (3027-9857) 
28/06 − Paulo Laís (3472-5379)  
28/06 − Maria Luisa S. Nunes (3014-2628) 
28/06 − Vitor Farias (98836-2857) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

 

Dia: 03 − Na Igreja 

10 − Maria Andrelina 

17 e 24 em Aberto 

31− Rosalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

                            Ensaio após a EBD.  
                                       Ensaio na terça-feira,                                
,                                     das 19h às 21h 
                   na casa da Raquel e Fernando. 

 
 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Não haverá programação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PRÓXIMA SEMANA 

30/06 – Olga Bognar Brogim (99816-1916)                
02/07 – Ana Maria Miranda (3302-5625) 
05/07 – Patrícia Guimarães (3481-4956) 
05/07 − Luis Alexandre da Silva Moreira (98840-8276) 
06/07 – Enéias & Giuliana (cas.)   
06/07 – Wagner Natal & Vania (cas.) 



  
 
 
 

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) − Lucilene. 

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...  

TRABALHO 

     PATRÍCIA DO CARMO. 

 

 
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 / Tiego 

Próxima quarta - feira 

Marcos 

 


