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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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Pastor: Rev. Nelson França 
Tel. 99108-8740(claro) e 98138-9642(vivo) 

 

 

A GRANDE COMISSÃO 
 

 “Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; “ - Mateus 28:18-19 
 
  Vitor Farias - Presidente da UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 
 
As palavras do verso acima se referem à instrução dada por Jesus aos discípulos a fim de que 
espalhassem seus ensinamentos para todas as nações do mundo, talvez um dos ensinos mais 
conhecidos. Mas por quem é formada esta grande comissão? Quem foi comissionado a algo tão 
importante? É claro que nós, crentes em Cristo Jesus, sabemos que todos nós somos comissionados. 
Esta função foi atribuída a cada um de nós como parte de um grande chamado à pregação do 
Evangelho que tem o poder de salvar vidas. O método que Deus escolheu para resgatar seus eleitos é 
através da pregação do Evangelho. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão 
se não há quem pregue? Rm 10:6. É por isto que o tempo de agirmos é agora. Dizem que as últimas 
palavras de alguém costuma ser as mais urgentes, e estas foram as últimas de Cristo aqui na Terra: 
“Ide... Fazei discípulos”. Nós todos - toda a igreja - fomos alistados a este serviço de resgate de vidas. 
Não somente idosos tampouco, os adultos. Mas todos nós, que não vivemos mais pela carne, mas 
segundo o Espírito de Deus. Nós, jovens e também, é claro, adolescentes, temos esta 
responsabilidade. Jesus – o Rei do Universo, nosso Senhor – a quem foi dado toda a autoridade e 
poder, nos ordena que proclamemos o Evangelho. E por isto sabemos que teremos condições de 
enfrentar o inimigo e as circunstancias adversas sem temer e sem vacilar. Porém, onde encontramos o 
cerne desta ordem? Em fazer discípulos! Mas fazer discípulos implica em conhecermos o Evangelho 
de tal modo que possamos fazer discípulos. Não adianta cumprir o “ide” sem estarmos preparados 
para explicar a razão o motivo da esperança que há em nós. É de extrema urgência que o Evangelho 
Verdadeiro seja pregado. Precisamos levar o Evangelho Verdadeiro que é capaz de transformar vidas, 
de fato. De fazer nascerem novas criaturas que estejam dispostas a fazer do Reino de Deus o seu 
tesouro. Pessoas dispostas a renunciar tudo por amor a Jesus. Pessoas que guardam as palavras de 
Cristo. Pessoas que, de fato, sejam discípulos de Cristo. Esta é a ordem. “Fazei discípulos”. Mas 
discípulos de onde? De todas as nações. Mas como? Devemos sair de onde Deus nos colocou e 
atravessar o atlântico para pregar o evangelho? Sim, mas não todos. Há os missionários. Mas se nós, 
que estamos aqui, não podemos atravessar o atlântico para outros países, que atravessemos a rua, 
por nossos próximos. E talvez a esquina. E talvez a cidade. Se nós nos propusermos a fazermos um 
pouco, conseguiremos fazer grandes coisas. Mas como seremos fiéis no muito se, antes, não formos 
fiéis no pouco? É preciso que pelo menos com nossas atitudes preguemos o evangelho - talvez pregar 
sem utilizar palavras. Mas, por fim, por que obedecer tal ordem de fazer discípulos? Destes versos, 
separo três coisas: 1 - Porque Cristo tem toda a autoridade. 2 - Porque Cristo não nos desamparará, 
não há o que temer. 3 - Porque Cristo deu uma ordem, cabe-nos obedecer. Assim, peço que a Igreja 
reunida aqui ore sobre missões. Para que cada um de nós faça o que compete a fazer; que nós, 
adolescentes, jovens e adultos, façamos nossa parte, e não descansemos por anualmente haver o 
projeto “Fé em Ação”. Eu não estou dizendo que nada temos feito. A igreja tem sim, feito muito! Deus 
deve estar contente com os irmãos desta igreja (risos). Mas sei que podemos fazer ainda mais; que, 
primeiramente, eu posso fazer mais. Ou ainda, que posso começar a fazer algo; que os adolescentes 
têm um vigor incomparável! Talvez possamos aproveitar mais do que temos aproveitado de toda esta 
energia para anunciar o Reino. Assim, que Deus nos dirija e nos dê sabedoria. 
 
                                                                                  (Extraído da devocional do Vitor na Semana de Oração - 08/01/2014 – UPA) 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



  

PÚLPITO 

Culto matutino:  

Presbº  Joel Escher Costa  

Culto vespertino:  

Presbº Samuel Damião de Lima 
 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos dízimos 

e ofertas. Seja um dizimista fiel. 

 
 

FÉRIAS PASTORAIS 

O pastor estará desfrutando férias 

de 14/01 a 04/02. 

Nesse período a igreja estará sob os 

cuidados do Conselho. 
 

  NOVO MEMBRO 

   Foi recebida pelo Conselho e 

apresentada à igreja, como novo 

membro, a nossa irmã Sueli 

Aparecida de Oliveira, por 

Jurisdição Ex-Oficio. 

Damos-lhe as boas vindas 

rogando que Deus abençoe 

ricamente sua vida. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIS KIRIOS 

Todos os jovens, adolescentes e 

crianças que foram ou querem 

pertencer ao "Karis Kirios", fique no 

templo após a Escola Dominical. 

 

 UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

   Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária hoje 

durante o Culto Infantil. Não deixe 

de participar!   
 

 

 CONVITE DE ANIVERSÁRIO 

   Todas as crianças estão convidadas 

 para participarem do aniversário do  

Augusto (filho do Diác. Willian e 

Cândida) que será realizado na 

próxima sexta dia 24/01 às 19hs       

na igreja.   

 

RETIRO ESPIRITUAL E FAMILIAR 

Será realizado em Miracatu de          

28/02 a 04/03. 

Informações e inscrições com Mayla 

(3474-3968) e Catia. 
 

  
 

BREVE CATECISMO 
Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

para crianças de 

11 a 12 anos. 

Responsável Presbº. Joel 

 
 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 
0 a 23 meses 

Neusa/Vera/Lucilene 

2 a 3 anos 

Sonia/Sarah 

4 a 6 anos 

Patrícia 

7 a 10 anos 

Regina/Sandra 

 



  

Nesta semana 
 

14/1 –  Almerinda Rosa (Meire) 

14/1 –  Evanilde Silva (3371-3384) 

16/1 –  Larissa G. de Oliveira (3461-5478) 

16/1 –  Antonia Strumiello (3477-9789) 

17/1 –  kylzo da Silva (4106-1173) 

17/1 –  Rodrigo Valério (3395-0836) 

18/1 –  Ilze Camargo (3302-8840) 

19/1 –  Valia Fókin (3591-9086) 

Próxima semana 
21/1 – Augusto Santos (3591-8339) 

21/1 – Ellen Haiduck (3302-7236) 

22/1 – Maria do Livramento (3473-9561) 

22/1 – Moisés Felipe (3473-9561) 

22/1 – Sarah Barbosa de Paula (3494-3844) 

22/1 – Arthur Rocha (3302-4328) 

24/1 – Marleide Aparecida (3471-5813) 

25/1 – Reinaldo Venturini (3472-6010) 

25/1 – Edna Cesar (3596-4326) 

25/1 – Paulo & Fernanda (cas.) 

25/1 Raimundo & Sonia (cas.)      

ANIVERSARIANTES 

PROGRAMAÇÃO 25 ANOS 

19/Fev às 20h – Culto 

Rev. Isaias e Coral da Igreja 

Presbiteriana de Praia Grande 

20/Fev às 20h - Reunião de Oração 

Conselho e Ministério de louvor da 

IPPG 

21/Fev às 20h – Culto 

Rev. Milton e Coral da Igreja 

Presbiteriana da Jardim de Oração 

22/Fev às 8:30h – Caminhada 

19h30 – Sociedades da igreja 

23/Fev às 9h - Café da Manhã 

10h - Culto 

Rev. Vitor e Quinteto Efésios 3:20 

18h30 - Culto 
Rev. Nelson e Quinteto Efésios 3:20 

 
CAMINHADA 25 ANOS 

Dia 22/02 às 8:30hs sábado de manhã. 

Adquira o Kit com o 

Diácono Raimundo a R$ 20,00. 

Garanta o seu. 
 

Trajeto: 

Igreja – Calçadão – Forte 

Forte – Calçadão – Igreja 

 

 

 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 
23/01 às 20h - R. Itapuan, 35 (Celso e Rosana)                                         

em frente à casa do Moacir e Shirley. 

 30/01 às 20h - Av. Guilhermina, 423 apto. 25 

(Andrelina)  

ESPAÇO DE MISSÕES 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje 
Manhã e Noite 

Marcos/Alan/Constantino/Claudio 

Próxima quarta - feira 

Jean 

EVANGELISMO INFANTIL 

Quarta-feira 
 

República de Portugal 

Sábado 

Congresso - Casa de Oração 

Centro de Convenções - SV 

Vietnã: Tien perdeu sua casa, Ore para 

que Deus proporcione uma nova casa 

para ele e sua família.  

Interceda, para ele permanecer firme em 

sua fé apesar do que aconteceu. Peça 

pela graça de Deus para fortalecer os 

crentes vietnamitas, uma vez que são 

susceptíveis a enfrentar punições caso 

sejam vistos em encontros e reuniões 

cristãs. Oremos pelo Vietnã. 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicilia (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 



 
 
 

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 (pai do Francisco) - Álvaro e Olidir 

(pais Sonia Tonetti) - Claudete (cunhada Samuel) - Katia (conhecida Vagner) - Nilva (irmã 

da Gebrim e Ilze), Elizangela Cozin - Arlete (irmã Alfredo) - Sandra(cunhada Carlos 

Gilberto)  Laura (Mercedes) - Ian (neto Rosalina) - Juraci (mãe Vanuza) - Vanessa 

(Cristiane)  Atos(sobrinho Willian) - Rodrigo (Karina) - Sheila, Gabriel(Carolini) 

VIDA ESPIRITUAL 

    Paulo, Henrique, Otávio(Eliana) - Mirlene - Hélcio - Muriel, Margarete e Leonardo(Hula) 

Roberto  Jorge(Lourdes) - Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Roberto - 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(Karina) Beatriz, Emerson, Eliedson(Alfredo) - Família Itapeva(Eliana 

Lisboa) - Sonia Soares(família) Lettícia) Carlos Gilberto(família), Priscila (Karina). 

Congregação da Cidade Ocian, seminarista Nathan e sua família... 

 
 ATIVIDADES DA SEMANA 

 

Domingo 

Culto matutino 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Terça 

     Reunião de oração 6h30 

     (na igreja) 

Quarta 

     Estudo bíblico 20h 

Quinta 

     Reunião de oração 20h 

     (nos lares) 

Sexta 

     Artesanato (retorno dia 07/02)  

 

 

LIDERANÇA LOCAL 
 Pastor 

          Rev. Nelson França (3371-3781)  

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591.1598) 

Joel Escher (3477.5208) 

José Luiz Mattos (3326.7999) 

Moacir Teixeira (3591.9730) 

Nathan França (3326.7829) 

Samuel Lima (9107.2142) 

Valter Godoy (9129.6530) 

  Diáconos 

  Alan do Carmo (3474.5811) 

  Alexandre do Vale (3017.2787) 

  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 


