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“SALIÊNCIA QUADRADA” OU “COLUNA ORNAMENTAL”? 
“Bem aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o 

qual passando pelo vale árido faz dele um manancial...” Salmos 84.5-6 
 

 

Rev. Nelson França 

 
 

Certa pessoa estava muito feliz com a compra de seu apartamento, na planta; até que reparou 
que numa das paredes de sua sala havia o que ele chamou de uma “saliência quadrada”. 

Aquilo o incomodava, ainda que tenha mobiliado aquele ambiente com todo o gosto, bastava 
olhar para aquela situação, o que era inevitável, e se desgostava. 

Certo dia decidiu fazer algo, e, tomando uma marreta, passou a bater fortemente, tentando 
nivelar a tal “saliência” da parede; mas, pra sua surpresa as batidas mal a ofenderam.  

Indignado procurou o zelador do prédio e expôs a situação, perguntando-lhe como ele poderia 
dar um jeito de tirar tal “saliência” da parede. Foi então, com grande dificuldade, que o zelador do 
edifício conseguiu fazê-lo entender que a tal saliência que tanto o incomodava, era na verdade uma 
coluna do prédio, e, portanto, de forma alguma poderia ser removida. 

Tal resposta gerou um misto de indignação e frustração, pois percebeu que teria de conviver 
com algo que o aborrecia profundamente. 

Muitas vezes, em sua sala, nas conversas em família ou com os amigos, comentava sobre 
aquele problema; até quando estava só, se pegava olhando para aquela “provocação silenciosa” no 
meio da sua sala, durante o seu descanso. 

Certo dia teve a ideia de fazer algo naquela “saliência”. Pensou em, quem sabe, dar uma cor e 
textura diferenciada; talvez colocar um ornamento de flores cujos ramos viessem de alto a baixo. 

E, assim, em poucos dias, aquela “saliência quadrada”, que na verdade era uma coluna que 
fazia parte da parede, a qual, por vezes foi motivo de desabafos indignados, passou pra surpresa de 
todos a ser um atrativo naquela sala. 

Creio que na vida de todos nós, há coisas que pode nos aborrecer profundamente; podem ser 
pessoas com as quais temos de conviver, situações estabelecidas das quais não é possível nos 
desfazer, condições de qualquer sorte que não há como ser alteradas. 

É provável que até já tenhamos dado umas “marretadas” e passado a situação pro “zelador”. 
Mas o fato, é que assim como aquela coluna, há coisas e situações, que embora não nos 

agradem, fazem parte da nossa vida; e queiramos ou não teremos de conviver com elas. 
Que fazer, então? 
Bem, diante de uma situação já estabelecida, podemos passar a vida inteira revoltados, 

deprimidos, inconformados e nos autopunindo. Infelizmente, muitos optam por esse caminho. 
Outra possibilidade é resistir à revolta e simplesmente procurar conformar-se com a situação. 

Esta é uma “solução” impossível, em geral, com o tempo vem a causar frustração e amargura. 
Mas, há um caminho mais excelente, negligenciado por muitos, que é, sim, rejeitar a revolta, 

indignação, autopunição. Mas, é também buscar o Senhor e a Sua sabedoria pra saber lidar melhor 
com o contexto, e fazer de uma “saliência quadrada” uma “coluna ornamental”. 

Portanto, não desanimemos. Sejamos sábios e criativos. Mas, acima de tudo fiéis ao Senhor.        
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CULTO DA UPA 

Próxima sexta (23/09) às 19h30. 

Todos os adolescentes estão                   

convidados a participar. 

 

UNIÃO MOCIDADE PRESBITERIANA 

Próximo sábado (24/09) às 19h30,                   

teremos um culto dirigido pelos Jovens. 

Toda a igreja está convidada. 

 

ACAMPAMENTO UCP 
 

Em Novembro, estaremos realizando um 

acampamento com as crianças da UCP . 

O valor é de R$ 80,00 que pode                            

ser pago da seguinte forma:                      

Set/26,70, Out/26,70 e Nov/26,70 

Tratar Com A Regina Marchetti. 

 

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. 

 

 

 

    

 

 

 
  
 

 

 

  

 

 

PÚLPITO 

7º Congresso da EBD 

Palestrante: Rev. David Cestavo 

Igreja Presbiteriana Aliança. 

Culto vespertino 

Rev. David Cestavo 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a Deus 

entregando os nossos dízimos e ofertas.                                      

Seja um dizimista fiel.   

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Conselho da igreja convoca seus membros 

para uma Assembleia a ser realizada no dia 

25/09/2016 após o Culto vespertino. 

Não deixe de participar. 

 

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 de participar.    

 

      CURSO BÍBLICO REFORMADO 

Todas as Terças-feiras das 19h às 21h. 

As aulas estão sendo ministradas pelo                       

Rev. Nathan Ferreira França. 

Próxima aula: 

Conversão. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

             DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia 

4 a 6 anos 

Meire 

7 a 11 anos 

Paula 

 

 

  

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável: Luiz 

  PERGUNTA 100 

Que nos ensina o prefácio da Oração 

Dominical? 

AVISOS 



 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

NESTA SEMANA 

14/09 - Matheus Fernandes Pátaro - 3022-5689  

14/09 - Rafael José Silva Freire - 3357-0599  

14/09 - Carlos Gilberto & Sueli (cas.) 

15/09 - Esmeralda R. Alves Da Cruz - 3302-4328  

18/09 - Davi Leonel Guimarães - 3474-6357  

 

 

CORAL 

Não haverá ensaio após a EBD 

 

 

ANIVERSARIANTES 

PRÓXIMA SEMANA 

19/09 - Ana Paula Silva Peraçolo - 98149-9319  

19/09 - Rogner & Érica (cas.) 

20/09 - Valter & Nilza (cas.)        

21/09 - Jennifer Duarte Torricelllo - 3302-7850  

21/09 - Samuel & Janaina (cas.) 

22/09 - Cláudio & Rose (cas.) 

22/09 - Yasmin Maienne M.silva - 3591-3999  

23/09 - Ricardo Antonio Franco - 3302-4569  

23/09 - Sirléia Monteiro Armagni - 3302-7066  

23/09 - José Maria & Maria de Lourdes (cas.) 

25/09 - Nicole S. M. Machado - 3224-2430  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

22 a 29/09 - 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) 

 

 

 

 

 

Brasil - No Dia Nacional da Escola Dominical, 

apresente a Deus todas as igrejas que possuem 

esse trabalho no Brasil. Que nossas crianças, 

adolescentes, jovens e adultos cresçam como 

pessoas embasadas na Palavra. Que eles tenham 

sede da verdade. 

EVANGELISMO INFANTIL 

19 - Escola Leonor G Alves - SV                                    

(700 crianças) 

26 - Núcleo Recreativo Carrossel SV                      

(50 crianças) 

 



 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Artesanato 14h30h                 

Quarta: Estudo Bíblico 19h 

   

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

SAÚDE 
Hilda Cabral -  Elson, Alice, Sueli(Carlos Gilberto) - Rodrigo (Karina) -  Waldomira -  Paulo Laís - Ian 
(Rosalina) - Vitor Hugo Peraçolo - Sarah Abreu - Neula (Sirleia) - Eli Conceição -  Elizana - Elizeu (irmão da 
Elizana) - Valdete - Raquel de Paula - Ivanilde(mãe Viviane) -  Milena(Eliana Lisboa) - Rosangela Faria - 
Maria (mãe da Roselaine) - Mercedes - Juliane (irmã da Keity) - Regina (gravidez), Sonia Borges – 
Danilo(Gebrim) 

VIDA ESPIRITUAL 
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 - Georgina (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 - Juliane (irmã da Keity) - Isabela (Élena) Congregação da Cidade Ocian - Rev. Nathan e 
família...  

EMPREGO  
Regina Marchetti, Marcos Hélio de Carvalho, Rafael Santos Luppi. 
 

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) 

Gustavo Messias (98180-1817)  

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 

Alan/Claudio /Leandro  

Próxima quarta - feira 

Gustavo 


