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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) 

 

 

MIGALHAS JÁ... OU VALORES ETERNOS FUTURAMENTE? 
“considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque 

contemplava o galardão.” Hebreus 11.26 
 

Rev. Nelson França  
 

É difícil dizermos não ao visível, em troca do que é espiritual! O visível é atraente não 
só devido nossa natureza caída; ele é palpável, suas sensações são nítidas e reais.  

O espiritual, não é assim; não conseguimos apalpar, não temos “previsão” de quando 
experimentaremos sua realidade, além disso, a certeza que temos hoje acerca do espiritual 
é pela fé. E fé é uma certeza, porém, certeza de algo que ainda não vemos ou tocamos.  

Ou seja, enquanto o espiritual parece inseguro ao coração do homem, o visível é 
imediato e não demanda o desafiador exercício da fé; simplesmente está diante de nós, de 
corpo presente, promovendo, todas as sensações reais desejáveis ou não.  

E assim, apesar de toda informação bíblica acerca do inexprimível valor das coisas 
espirituais, nós, na grande maioria prezamos mais o visível do que o espiritual, apesar, ainda 
do exemplo de muitos, como Paulo, Moisés, e tantos outros que movidos pela confiança no 
invisível abriram mão das coisas que se veem. Contudo, o visível, por mais atraente e 
valioso que pareça aos nossos olhos não é outra coisa senão, migalhas.  

É certo, que mesmo as migalhas têm seu valor. A mulher siro-fenícia declarou que “os 
cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos” (Mt15.27). Mas, 
esses cachorrinhos não têm escolha, precisam alimentar-se, é questão de sobrevivência. Os 
donos certamente não trocariam a refeição da mesa pelas migalhas que caem dela. 

Contudo, muitos de nós, por vezes, no que se refere a essa relação das coisas visíveis 
e espirituais, em várias circunstâncias, fazemos algo que lembra a figura de alguém que 
deixa a refeição da mesa em troca das migalhas.       

Isto lembra a cena vivida por Holland Hill. Ele era pastor numa cidade do interior e viu 
certa vez de sua janela um fazendeiro que levava porcos para o matadouro. A cena dos 
porcos seguindo fielmente o fazendeiro o deixou pensativo. 

Quando o fazendeiro saiu do matadouro, Holland o esperava, e, lhe disse: Eu sou 
pastor de igreja e não consigo convencer as pessoas de me seguirem até a vida eterna. 
Como o senhor consegue convencer os porcos a segui-lo até a morte? 

O fazendeiro então lhe respondeu: Creio que você não percebeu, mas, enquanto 
andava no caminho algumas vezes, passo a passo deixava cair algumas migalhas.  

Ou seja, por causa delas os porcos o seguiam até a morte. 
A conclusão de Holland foi de que assim como aquele fazendeiro, Satanás tem feito aos 

homens, conduzindo-os ao inferno, enganando-os com migalhas. 
Enfim, valores eternos futuramente ou migalhas já? Eis a questão!!! 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
 
 

ANIVERSÁRIO DO PRESBITÉRIO DE SV 

O PRSV convida todas as            

igrejas para participar de                 

um culto especial de Ação de Graças           

pela comemoração do                     

seu aniversario.  

O mesmo ocorrerá no dia 23/08 às 

19hs nas dependências da                

IP belas Artes. 

Agende esta data e não                

deixe de participar. 

 

 

EVENTO MISSIONÁRIO FEDERAÇÃO      

SAF-PRSV 

Será realizada uma                     

"Festa das Nações" 

na IPB Itanhaém                             

no dia 30/08 à partir das 17hs. 

A nossa SAF representará o Japão 

oferecendo "Yakisoba" e toda renda 

será revertida para Missões                     

(da Federação). 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã 

Presb. Claudio Ferreira               

Culto vespertino 

Rev. Nelson França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa  

fidelidade a Deus entregando os 

nossos dízimos e ofertas.  

Seja um dizimista fiel. 

 

 

            UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

Todas as crianças estão 

convocadas para a reunião 

plenária hoje durante                    

o Culto Infantil.    

  Não deixe de participar. 

            

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIO 

  Com a Meap Kids para UCP na 

IP Ebenezer (Rio Branco) no dia 

23/08 às 14hs. 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Claudio 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia / Vitória 

4 a 6 anos 

Patrícia 

7 a 10 anos 

Regina/Sandra 

 

 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 

Índia: A tensão entre hindus, siques, 

muçulmanos e cristãos é grande. Há muitos 

relatos de ataques a igrejas, raptos, detenção 

e intimidação feitos por extremistas hindus. 

Essas ações são particularmente dirigidas aos 

líderes das igrejas. Oito estados têm leis 

anticonversão, que impedem a conversão de 

hindus ao cristianismo. Mesmo assim, muitos 

dalits pobres têm se convertido.          

Oremos pelos nossos irmãos indianos. 

 

 

 

 

 

 

NESTA SEMANA 

11/08 – Leandro Pereira (3473-4686) 
11/08 – Regiani Rocha Souza Pereira (3329-5263) 
12/08 – Presbiterianismo 
13/08 – Ester Machado (3329-6048) 
13/08 – Vânia Maira (3329-9531) 
13/08 – Claudemir dos Santos (3061-2130) 
14/08 – Beatriz Andrade(3473-6300) 
14/08 – Carolini Zampieri (3326-7899) 
15/08 – Joel Camilo (3371-4753) 
15/08 – Maria Adélia (9711-1991) 
15/08 – Job Paulo (3477-9789) − Congregação 
17/08 – Elizeu Ferreira (3596-3806) 
17/08 – Marlene Andrade (3302-4066) 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 21/08 - Luiz e Toninha 

R. Vitoria Peres Garcia, 138 casa 03 

Guilhermina 

   28 - Cristiane 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Não teremos ensaio hoje e                        
nem terça-feira. 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

21/08 - Escola Maestro Arruda                                 

Nova Mirim                                                                 

(para os pais) 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

19/08 – Enéias Paulino (3329-5361) 
20/08 – Marilene Carvalho (3491-6698) 
20/08 – Ruberlene Souza (3473-6300) 
20/08 – Mateus Olegário ( 3061--2130) 
21/08 – Vitória Tífani  
21/08 – Jailton Alves (3302-4328) 
22/08 - Sergio Ricardo 
24/08 - Eliodoro & Aparecida Maria (cas.) 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 

                       

                                Versículo da semana: 

 

“Bem-aventurado aquele    

                 a quem escolhes e aproximas  

de Ti, para que assista   

nos teu átrios; ficaremos  

satisfeitos com a bondade 

 de tua casa - o teu santo templo.”  

                  Salmo 65.4 



 
 
 
 

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 - Elizangela Cozin - Alexandre Gilberto, Ana 

(Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Paulo (Valia) - Edna César - Kaylane 

(filha do Cleber da IP Filadélfia) - Sônia Tonetti. 

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...  
 

 

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 

Marcos/Alan/Constantino/Marcelo 

Próxima quarta - feira 

Claudio 

 


