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HERANÇA EXCELENTE 
“melhor é a sabedoria do que jóias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela” Provérbios 8.11 

 

 

Rev. Nelson França  
 

O que deixaremos aos nossos filhos quando partirmos? 
Qualquer pai ou mãe deseja deixar o melhor para seus filhos. 
Porém, o “melhor” é muito abrangente; e na verdade, mesmo sem que percebam, os 

pais acabam focando mais, apenas um dos aspectos que envolvem este “melhor”. 
Isto significa que alguns focarão mais objetivamente no deixar uma herança em bens; 

para isso trabalharão com afinco, economizarão, até sacrificarão coisas importantes para 
alcançar um resultado satisfatório. 

Outros farão o mesmo a seus filhos, focalizando, contudo, o preparo acadêmico, pois 
que creem que a cultura, os diplomas o prepararão para enfrentar as lutas da vida. 

Há os que focam puramente o senso de família, outros lhes imprimem na mente um 
senso de cuidados sociais, ecológicos e etc.  

Enfim, cada um ao seu modo, ainda que não se preocupe exatamente com o que 
deixará aos filhos, acabará deixando a eles herança de algum tipo. 

Sem dúvida, há muitas coisas boas e importantes que podemos deixar como um 
legado aos nossos filhos; isso tanto no sentido ético moral como bens ou cultura. 

Entretanto, a herança mais excelente a se deixar aos filhos ou mesmo aos ficarem 
depois de nós, nunca está em nosso foco: é a sabedoria. 

Nenhuma herança se compara a ela em seu valor; é mais preciosa do que as pérolas 
(Pv3.15), aumenta os anos de vida (Pv3.16), promove paz e felicidade (Pv3. 17-18). 

Mas, onde encontrar tal “produto”? 
Sabemos pelas Escrituras, que a sabedoria não se compra com dinheiro, nem com diplomas. 
Não se encontra nos Bancos, mercados, shoppings, nem entre os produtos importados. 
Entretanto, ela está ao alcance de todos.  
As Escrituras afirmam, em Pv1.20-21, que ela se faz ouvir nas praças, do alto dos muros e 

à entrada das portas nas cidades, convidando os homens para que se voltem para ela. 
Ou seja, a bem mais precioso está disponível a todo homem e este pode investir todo 

o seu esforço não só para apropriar-se dele, mas, para deixá-lo a seus filhos. 
Mas, alguém diria, como? 
Empregando todo o seu empenho para imprimir no coração e mente de seus filhos o 

temor a Deus. A começar pelo seu próprio exemplo de vida cristã: dedicação, obediência, 
humildade, submissão às orientações bíblicas. Sendo servo e não senhor; valorizando o 
servir e não o ser servido, vivendo para o outro mais que para si mesmo, respeitando 
independente de ser respeitado, amando conhecer mais a Deus e servir na sua igreja. 

Afinal, cf. Pv1.7 o temor a Deus é o princípio da sabedoria.  
Logo, ensine o temor de Deus a seus filhos e construa para eles a mais excelente herança. 
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     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

02 a 03 anos 

Regina 

4 a 6 anos 

Aline Vassão e Debora 

7 a 10 anos 

Marilene 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o Culto Vespertino 

Para idades de 11 a 12 anos. 

Responsável - Pb. Joel Escher 

Pergunta. 87. 

Que é arrependimento para a vida?. 

AVISOS 

PÚLPITO      

Devocional pela manhã  

e Culto vespertino serão conduzidos 

pelo Rev. Nelson França. 

A liturgia do culto estará a cargo do                         

Pb. Samuel Damião de Lima. 

 

VOCÊ É FIEL NOS 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. 

   

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO 

Rogamos a Deus as mais ricas bênçãos 

sobre os homens da nossa igreja. 

Que os meninos cresçam amando           

profundamente o Senhor.                            

Que os adolescentes sejam 

respeitosos para com todos. Que os 

jovens sejam fortalecidos cada dia 

mais na sua fé. Que os adultos sejam 

modelo de vida com Deus. 

  

      SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Reunião plenária hoje                       

domingo 03/01 às 17h. 

Todas mulheres estão convidadas. 

          

 

      

            

 

 

 

 

   

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Conselho da igreja convoca    

os seus membros para uma 

 reunião após o culto vespertino.  

Não deixe de cumprir o  

seu dever como membro  

da IPPG e participe. 

 

30 ANOS DA IPPG 

Nos dias 16 e 17/02 estaremos 

comemorando o aniversário                        

de nossa igreja. 

Agende esta data e participe                         

das programações reservadas                      

para esses dias. 

 

REUNIÃO DE PRESBITÉRIO  

Os pastores e representantes do 

PRSV, estarão se reunindo nos 

dias 08 e 09/02, nas dependências 

da Congregação Ocian, para as 

devidas deliberações referentes as 

igrejas do nosso Presbitério. 

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às 

 datas de programações 

 somente serão colocados no 

boletim mediante confirmação 

dirigida à secretaria 

na semana do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORAL ADULTO  
 

Ensaio após a EBD.  

Ensaio na próxima sexta-feira,                             

às 19h, na igreja. 

  

 

 

 

 

 
 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau)  

Miss. João Petrecelli (Nova Zelândia) 

Miss. Sueli (Local) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNÍSIA - Ore por unidade entre os 

líderes das igrejas de todo o país. Por 

favor, peça também para que haja paz 

nas vidas dos cristãos da Tunísia.                 

Que eles se concentrem em sua 

identidade em Cristo. 

 

ANIVERSARIANTES 

NESTA SEMANA 

30/01 Maria Andrelina Filha - 3302-5398 

30/01 Nilde Chagas Da Costa - 3472-7536 

30/01 Vanilde S. Lima Arruda - 3473-2047 

03/02 Isabella Evangelista Antunes   

03/02 Renan Duarte Viana - 98810-0102 

03/02 Cássio & Juliana   

  

 

CESTA BÁSICA 

Você já fez a sua contribuição? 

A sua colaboração irá abençoar 

grandemente algumas                                   

famílias da igreja. 

Não deixe de fazer a sua parte. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

PRÓXIMA SEMANA 

04/02 Nicollas Stuart Teixeira Haiduck   

05/02 Marcelle Maria P. Lais - 98859-1533 

06/02 Isabela Telles Mota - 98207-3426 

07/02 Mary Aparecida G. Góes - 99618-3227 

07/02 Samuel & Catia   

08/02 Viviane Maria  P. Franco - 98148-0092 

09/02  Andréa Xavier De Oliveira - 99136-7262 

09/02 Nelson & Elizana  

09/02 Santo Mendes & Sonia - 3591-8139   

 

   

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

Dias 07-14-21 e 28/02 na igreja. 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL  

Sábado: Portelinha 

Domingo: Casa de Acolhimento 

 

 



 

 
 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 19h  

Quinta: Artesanato 14h                                                  

Acesse: https://www.ipocian.org/ 

                  

   

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) 

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) 

Geraldo T. Machado (3491-7851) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Raimundo Moreira (3596-5537) 

William Santos (3591-8339) 

 

 

SAÚDE  

Carlos Gilberto(cirurgia) - Sueli(Carlos Gilberto) - Neula(Sirleia) - Rodrigo(Karina) - Ian(Rosalina) -  

Mercedes - Ademir - Alexandra, David esposo(Elena) - Nilda - Janaina - Hula - Adriana Cangussu - 

Deividis - Davi(esposo Elena) - Eduardo Andreoli - Jonatas, Marlene(Rev. Paulo Sergio)  Ester 

(Raquel de Paula) - José Eduardo Alonso dos Santos - Maria Leonilda - Marinalva. 

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) - Jorge (Nicole) - Luiz(Gorete) - Isidoro, 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 - Eduardo(Sueli Souza) - Cleimer e Silvana - Congregação da Cidade Ocian - 

Rev. Nathan e família...  

 

Pastor Auxiliar: Rev. Nathan França (98881-4685) 

Presbíteros:    Luiz Alberto Ferreira Souza                                                       

Luiz Carlos Corrêa 

Diáconos:       José Leandro Pinto Monteiro 

                       Gilman Pereira da Silva 

Endereço: Rua Guimarães Rosa, 614 Cidade Ocian                              

Praia Grande - SP Tel. (13) 98881-4685 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite 

Raimundo 

próxima quarta-feira 

Raimundo 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 


