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   - MESMO QUANDO NÃO PERCEBER CONTE COM A GRAÇA - 
“Bendito seja o Senhor que, dia a dia leva o nosso fardo...” Salmo 68.19 

 
Rev. Nelson França 

 
Eu e minhas “memórias”... 
Lembro-me que certa vez, quando passava uns dias na casa de meus avós paternos, 

fui convidado pela minha avó, Joana, para ir ao rio pescar. 
Que alegria! Havia chovido e as águas do rio estavam barrentas, mas, segundo ela, 

isso era bom. Não foi uma pescaria para se pegar grandes peixes, pelo contrário, os peixes 
eram pequenos, na verdade, lambaris.  

Eu era pequeno, devia ter, talvez, uns cinco ou seis anos, mas, lembro que fiz uma 
“grande festa” ao pegar o meu primeiro peixinho. 

Naquela noite comemos os lambaris, fritos, uma delícia! 
Mas, hoje, já adulto, ao lembrar aquela tarde chuvosa, tão alegre pra mim, à margem do 

rio do Azeite, me vem à mente algumas perguntas: 
O que teria movido minha “vó” a ir pescar? 
Não creio que tenha sido puro desejo de me oferecer alguns momento de lazer; isso 

ocorreu, mas, foi secundário. 
Eu acho que era mesmo, a necessidade de termos alguma mistura para o jantar. 
Não recordo isso com tristeza, aliás, a comida da minha avó era saborosa. Talvez, 

naquele dia ela apenas quis poupar alguma de suas poucas galinhas. Agora, que a vida não 
era fácil, isso, não era mesmo!  

Mas, o meu objetivo, como sempre, é extrair desses fatos comuns, lições que nos 
ensinem sobre Deus. 

Pois o que a minha avó fez nesse dia, me proporcionando, segundo o meu ponto de 
vista, momentos agradáveis, sem me deixar perceber uma dificuldade; imagino que não seja 
um caso isolado em minha vida, nem na de muitos. 

Quantas dificuldades os pais devem passar, mas, esforçam-se para que seus filhos 
nada percebam? Dificuldades essas, que os atingiriam, mas, por vezes os “distraem” com 
outros cuidados, para que não sofram. Creio que Deus faz o mesmo conosco. 

Penso, que muitas situações, pelas quais passamos e que poderiam ser difíceis, foram 
quem sabe vivenciadas por nós, de forma até descontraída, porque recebemos da parte do 
Senhor cuidados especiais, ainda que desconhecidos. 

Finalmente, quem sabe, seja desse modo que “Ele afofa a nossa cama”, quando 
enfermos, cf. Sl 41.3. Ou ainda, “nos dá o pão enquanto dormimos”, cf. Sl 127.2.  

Deus é maravilhoso! 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



                                                                               
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

 

DIA DO PASTOR 

No dia 17/12 é comemorado o                                  

dia do Pastor Presbiteriano.                              

Ao nos depararmos com esta data 

lembramo-nos com alegria da pessoa do 

nosso Pastor. Vem-nos a mente o quanto ele 

é dedicado no ministério.                              

Percebemos essa realidade através do 

envolvimento presencial, emocional e 

espiritual com a vida da igreja, ou seja, com 

a nossa própria vida. Por isso e muito mais 

somos gratos ao Sumo Pastor pela vida do 

nosso Pastor Nelson França.                            

Que Deus o abençoe sempre!                             

Ezequiel 34:11-16 

 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta sexta - (18/12) 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 

 

CANTATA DE NATAL 

No dia 20/12, no Culto Vespertino teremos a 

apresentação da Cantata de Natal                                     

pelo coral da nossa igreja. 

Façamos convites a família e amigos. 

 
 

FOTO EM FAMÍLIA 

Após a EBD e culto vespertino 

a Letticia estará tirando fotos das famílias da 

igreja, não deixe de tirar a sua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:                                                         

Presbº Claudio Ferreira   

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,                     

hoje celebraremos a Santa Ceia. É sempre 

uma ocasião especial para o crente.  

Nos preparemos para essa celebração. 

 

CRIANÇAS NO TEMPLO 

Em vista da celebração da Ceia do Senhor 

no culto vespertino, as crianças 

permanecerão  junto aos pais, no templo. 

 

DIA DA BÍBLIA 

No segundo domingo de Dezembro é 

comemorado o “Dia da Bíblia”.                                           

É oportuno considerar como                             

estamos em termos de estudo e leitura                                         

da Palavra de Deus. 

Se não temos vivido nesta prática                                  

é tempo de nos voltarmos a ela. 

Que Deus nos ajude nisto. 

 

DIA DA ESPOSA DO PASTOR 

No segundo domingo de dezembro é 

comemorado o "Dia da Esposa do Pastor". 

Oremos com gratidão a Deus pela vida da 

nossa irmã Elizana. 

 

 

                    

 

      

AVISOS 

                   

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. 

   

                                    

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local 

 

 

MALDIVAS - No Dia da Bíblia, clame pelos 

esforços para tornar toda a Bíblia disponível 

em divehi, a língua local nas Maldivas. Até 

agora, existem apenas alguns livros das 

Escrituras. Sem a Bíblia completa, os novos 

convertidos encontram dificuldade para 

compreensão e amadurecimento. 

  
 
 
 
 
 
   

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação 

dirigida à secretaria                                             

na semana do evento. 

 

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. 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

  13 - Igreja Batista Vila Antártica  

17 - Santa Casa de Misericórdia de Santos 

 20 - Igreja Batista Curva do S 

NESTA SEMANA 

09/12 − Alexandre & Karina (cas.) 

09/12 − Édison Oliveira (3473-9561) 

10/12 − Luiz Carlos & Antonia Souza 

10/12 − Alfredo Góes (3326-7510) 

11/12 − Davi Atilio Giácomi (3018-2122) 

11/12 − Vera Lúcia Cardoso (3022-5689) 

12/12 − Ricardo & Viviane (cas.) 

13/12 − Eliodoro F da Silva ( 3395-2259)  

13/12 − Denilson Chiari (3329-5125 ) 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 

Dias 17, 24 e 31 na igreja 

 

CORAL 

Ensaio dia 18/12 sexta-feira e                            

19/12 sábado, na igreja às 19h. 

CANTATA DE NATAL: "É natal pra sempre", 

é uma linda cantata que estaremos 

louvando ao Senhor e edificando nossa 

amada igreja, dia 20/12, culto à noite. 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

14/12 − Denison & Josenice (cas.) 

14/12 − Valdete Brito Giácomi (3018-2122) 

14/12 − Francisco & Sônia (cas.) 

15/12 − Wellington & Roselaine (cas) 

16/12 − Maria José de Souto  ( 3491-6330) 

16/12 − Matheus Ascenciano (3471-5813) 

19/12 − Cátia Lima (3302-4343) 

19/12 − Cleimer & Silvana (cas.) 

19/12 − Nathan & Mara (cas. )−Cong 

19/12 − Leony Moura Bruder (3477-2526) 

19/12 − Ricardo & Anna Paula Marchetti (cas.)Cong 

19/12 − Gabriel de Morais (3329-5263) 

20/12 − Rosemeyre  Peraçolo (3474-3968) 

20/12 − Wagner Natal (98145-0650) 

ANIVERSARIANTES 

2016 



 

 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 20h 

  Quarta: Artesanato 14h30h  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
SAÚDE 
Hilda Cabral - Sonia, Alexandre Gilberto, Sueli,(Carlos Gilberto) Rodrigo (Karina) -  
Waldomira   Fernando Molina - Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ian (Rosalina)  
Vitor Hugo Peraçolo - Maria (mãe da Mara Ledo) - Sarah Abreu - Neula cirurgia(Sirleia) 
Patrícia Santos do Carmo. 
VIDA ESPIRITUAL 
Fernanda, Angela Messias de Oliveira (Sueli Souza) - 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 - 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) - Família , 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 - seminarista Nathan e família...  
Emprego  
Sandra Marchetti.  
 

  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(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14 às 17h 

 

 

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) 

Leandro Soares Santos (3473.2602) 

Lucas Valério (3481.2120) 

Marcelo D Cortinas (Cel 7817.1814) 

Marcos Hélio (3491.6698) 

Raimundo Moreira (3596.5537) 

William Santos (3591.8339) 

 

ENDEREÇO 

Rua Guimarães Rosa, 614. 

Cidade Ocian – Praia Grande – SP 

 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 
Manhã e Noite 
Leandro/Alan/Constantino 
Próxima quarta - feira 
Willian 


