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CUIDE DAS COISAS DE DEUS, ELE CUIDARÁ DAS SUAS! 
“ninguém cobiçara a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, três vezes no ano” - Êx 34.24 

 
 

Rev. Nelson França  
 

 

Existem várias razões pelas quais alegamos não poder nos envolver com mais afinco na 
obra de Deus, seja servindo, trabalhando, ou mesmo nos fazendo presente nos momentos que a 
igreja oferece para estudarmos a Palavra e crescer espiritualmente.  

Sem dúvida alguma, muitos dos argumentos não somente são razoáveis ou até mesmo 
parecem ser dignos de louvor; como por exemplo: “preciso dar atenção ou passar mais tempo com a 
minha família”, “preciso trabalhar mais horas”, “não posso abandonar os amigos”, “andar à noite é 
muito perigoso”, “moro longe e não tenho companhia”, “trabalho muito e preciso descansar”, “minha 
vida é muito corrida” e etc.  

Penso, sinceramente, que tudo isso e muito mais, podem ser, de fato, razões justas pelas 
quais deixamos de nos envolver mais nas coisas de Deus.  

Entretanto, por mais razoáveis que nos pareçam esses argumentos, nunca é demais refletir 
acerca deles. A Bíblia, cf. 1 Coríntios 11.31, nos exorta não apenas a nos julgarmos a nós mesmos, 
como acrescenta, que: “se nos julgássemos a nós mesmos, não seriamos julgados”.  

Nesse sentido, sobre o assunto acima, recordo-me de ter ouvido certa vez, alguém dizer: 
“Cuida das coisas de Deus que Ele cuidará das suas”. 

Isso me chama a atenção, pois, se as coisas de nosso interesse não vão bem, provavelmente, 
não é por falta de cuidado. Pois, para tudo que é do nosso interesse pessoal, sempre conseguimos um 
jeito de dar atenção. Porém, pra nossa surpresa, muitas vezes as coisas que mais investimos cuidados, 
e até por conta disso nos justificamos de não fazer mais na obra de Deus, são as que mais “capengam” 
em nossa vida. 

A verdade é que deixamos de nos dar mais para Deus pra ficar com a família, mas, nem, 
sempre vemos mudanças, progresso espiritual; trabalhamos e trabalhamos, mas, vemos 
enriquecimento; nos protegemos, mas, continuamos inseguros e por vezes assaltados; deixamos de 
ser fiéis nos dízimos e ofertas, mas continuamos com orçamento apertado. 

Quem sabe, seja a hora de refletirmos com humildade e discernimento acerca dos nossos 
razoáveis argumentos, pelos quais nos justificamos diante dos homens e de Deus, por não obedecê-
lo e servi-lo mais consagradamente; ou, ainda, por simplesmente não nos fazer mais presente na 
sua casa estudando a sua Palavra e adorando-o em comunhão com os santos. 

Pra encerrar, como diria o Sr José Luís, cito uma história bíblica: cf. Êxodo 34.23, todo judeu 
devia comparecer três vezes ao ano perante o Senhor. A preocupação disso era: Quem cuidaria da 
terra enquanto viajavam? E se os inimigos invadissem?  

Porém, segundo o verso base Deus mesmo assegurava que ninguém cobiçaria a terra deles 
quando subissem para comparecer na presença do Senhor três vezes no ano (Êx 34.24). 

Diante disso, considere com prudência! Será que muitas das coisas que tanto cuidamos, não 
estão sempre “capengas”, exatamente, porque deixamos de cuidar das coisas de Deus? 
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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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PÚLPITO      

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino  

Rev. Nelson França 

 

CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã será ministrada a                                 

Ceia do Senhor na igreja. 

 
DÍZIMOS E OFERTAS 

Conforme as palavras do profeta Malaquias 

3.8, quando não somos fiéis na entrega dos 

dízimos e ofertas estamos roubando a Deus. 

Seja um dizimista fiel. 

 

SECRETARIA DA IGREJA 

Em vista das férias da Catia, a secretaria 

funcionará normalmente                                  

sob os cuidados da irmã Mayla. 

          

UNIÃO DE MOCIDADE  PRESBITERIANA 

Hoje domingo teremos reunião plenária após 

o culto, todos os jovens estão convocados. 

 

REUNIÃO DE HOMENS 

Próxima sexta-feira (01/06),  

a Reunião de homens será na casa do       

Diác. Raimundo às 20h. 

Rua Olga de Almeida Machado, 526                        

Vila Sonia - Praia Grande. 

 

ARTESANATO 

Todas as sextas -feiras das 14h às 17h, temos aulas 

de tricô, crochê, pintura em tela, bordado etc.. 

Matrículas abertas. 

 

 

 

 

     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

02 a 03 anos 

Sonia 

4 a 6 anos 

Michelle 

7 a 11 anos 

Rosalina 

 
 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para idades de 11 a 12 anos. 

Responsável – Pb. Semonildo 

PERGUNTA 59: Qual dos sete dias designou Deus para 

esse descanso semanal? 

AVISOS 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÕES PARA O PRESBITERATO 

Em vista do vencimento de mandato dos 

Presbíteros: Joel, José Luiz, Moacir e Samuel, 

estão abertas indicações para 4 vagas.  

Outrossim, estaremos realizando a eleição em 

Assembleia Extraordinária,  

no dia 03/06/2018.  

As indicações de candidatos deverão ser 

encaminhadas ao pastor até hoje após a EBD. 

 

ACAMPAMENTO UCP 2018 

Senhores pais ou responsáveis. 

Para que ocorra o acampamento em novembro, 

precisamos  que todos nós estejamos em comum 

acordo sobre a forma de pagamento,                      

o valor por criança é de R$ 150,00. 

Qualquer dúvida procurar: 

Pb. Claudio, Regina e Sandra. 

 

CESTA BÁSICAS 

Os irmãos que desejarem participar com produtos 

para as Cestas Básicas devem procurar                        

Diácono Raimundo. 

A sua colaboração irá abençoar grandemente         

algumas famílias da igreja. 

Não deixe de fazer a sua parte. 

 

RETIRO ESPIRITUAL E FAMILIAR 

A nossa meta para que ocorra o 

Retiro da IPPG em 2019 é que tenhamos 60 

inscritos pagantes até o mês de setembro. 

As inscrições estão abertas desde o                                

final de março, os carnês devem ser                               

procurados na secretaria. 

Lembre-se: a realização do nosso retiro      

depende de você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CORAL 
 

A partir de 4 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/05 - Participação no culto vespertino. 

Chegar às 18h para organização. 

Ensaios no mês de Junho serão nos dias: 15, 22 e 29. 

Trazer bíblia. 

 

CORAL ADULTO  
 

Ensaio após a EBD. 

 Segunda feira na casa da                           

Raquel e Fernando as 19h. 

 

 

 

 
 

 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

 

31/05 - Por razão do feriado não haverá            

reunião de oração. 

NESTA SEMANA 

23/05 Eronildes & Marinalva - 3299-2597 

24/05 Hewalmir & Mirlene - 3494-2958 

24/05 Letícia Profírio da Silva 

25/05 Geraldo Teixeira Machado 3491-7851                  

26/05 Eduardo & Aline - 3477-3724 

26/05 Urias & Claudete  

26/05 Júlio & Josiane Ataulo - 99761-1008 

26/05 Ulysses & Tereza - 3471-2077 

27/05 Weslei Valério de Lima - 3481-2120              

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

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. João Petrecelli (Nova Zelândia) 

Miss. Sueli (Local) 

 

Brasil - Hoje milhares de igrejas participarão do 

DIP para orar pela Igreja Perseguida na Índia. 

Junte-se a elas e peça que que o Senhor proteja 

e abençoe cada cristão perseguido e cada igreja 

que abriu suas portas para essa causa. 

PRÓXIMA SEMANA 

28/05 Érica Penna Cayres - 3329-6673 

29/05 Raquel & Cláudio Ferreira 3591-1589 

31/05 Rogner Francisco Cayres - 3329-6673 

 

03/06 Aline Valério De Lima - 3481-2120 

03/06 Lucilla F. Castanho De Mattos - 3591-6766 

03/06 Rodrigo & Aliny - 99662-5123 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 19h  

Quinta: Artesanato 14h                  

   

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 (na igreja) 

Sexta 

    Artesanato das 14h às 17h  

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

 Pastor 

Titular  - Rev. Nelson França (3371-3781) 

Auxiliar - Rev. Nathan França (98881-4685) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (3472-3755) 

José Luiz Mattos (3591-6766) 

Moacir Teixeira (97412-8863) 

Samuel Lima (99107-2142) 

 Diáconos 

Alexandre P. do Vale (3017-2787) 

Claudio Peraçolo (3474-3968) 

Gustavo Messias (98180-1817)  

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Raimundo Moreira (3596-5537) 

William Santos (3591-8339) 

 

SAÚDE  

Gerson, Carlos Junior, Sueli(Carlos Gilberto) - Neula(Sirleia) - Rodrigo(Karina) - Ian(Rosalina) - Sarah Abreu 

- Eli Conceição - Ivanilde(mãe Viviane) -  Mercedes - Danilo(Gebrim) - Teresinha(Marlene) - Dona Odete  

Rogério Malagutti, Ermelinda Malagutti - Debora Carvalho - Emília Sanches - Maria(mãe Elizana) - Maria 

(mãe Elvira) - Alexandra(Elena) - Elmarina (sogra Josiane Ataulo) - Paulo Armagni (recuperação de cirurgia) 

- Nilde(recuperação de cirurgia) - Isabel Cristina - Elias Tadeu(genro Nilza Pupa) - Socorro(recuperação 

cirurgia), Heloisa cirurgia(Socorro) - Janaina(recuperação cirurgia) - Carolina(Regina) - Manuella(Louvor) - 

Arnold - Rev. Vitor(recuperação cirurgia). 

VIDA ESPIRITUAL  

Andrews(Josyane) - Eduardo(Sueli Fonseca) - Neula(Sirleia) - 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 - Daniel e Rafael(Sonia 

Borges) - Cintia(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 - Juliane(irmã da Keity) - Isabela (Élena) 

- Carolina, Rafael e Paula(Cynthia) - Alda dos Santos(Regina Marchetti) - Antônio Henrique - Felipe - 

Cintia(Sonia Borges) - Ricardo e Luiz Roberto(Ana Maria) - Alan e Sulamita - Nilda, Priscila, João Batista - 

Congregação da Cidade Ocian - Rev. Nathan e família...  

 

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 

Raimundo / Gustavo 

próxima quarta-feira 

Raimundo / Gustavo 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 


