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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) 

 

 

“Hoje, segunda, terça, quarta... AINDA HÁ TEMPO” 
 

“...na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente” 
Salmos 16.11  
 
Rev. Nelson França 

 
Há tempo para que? 
Creio que há tempo para muita coisa; como por exemplo, para pensar nas coisas 

relevantes que fizemos durante este ano ou naquelas que deveríamos ter feito, mas, não 
fizemos. Tempo para considerar nas palavras boas que tivemos oportunidade de dizer; mas, 
também sobre as que deveriam ser ditas e omitimos. 

Há tempo para considerar e nos arrepender dos erros, e, quantos! 
Creio também, que deve haver tempo suficiente para reconciliação, dentro de casa, no 

trabalho e até na igreja; e assim, expressar um pedido sincero de perdão, e dizer eu errei; 
talvez, seja até mesmo possível corrigir algum erro. 

Há tempo para planejar uma nova vida; decidir começar de novo. Pense! Que excelente 
oportunidade! 

Além de tudo isso, provavelmente em algum momento desse ano você foi ajudado, com 
palavras, atitudes, com um olhar de compaixão ou de aprovação, ou, até mesmo com uma 
palavra de exortação – ainda há tempo para agradecer. 

Parece pouco, mas, ainda há tempo para curar feridas, aliviar fardos. Muitos foram 
curados de alma após uma oração sincera; e, outros tantos, sentiram-se aliviados de seus 
fardos, após uma breve, mas, real entrega desses “volumes desconfortáveis” ao Senhor. 

O tempo que resta é bastante para reacender uma chama de esperança que talvez 
esteja se apagando. 

Anime-se! Aproveite bem esse tempo! Planeje uma virada, em sua vida, a fim de 
experimentar coisas novas e melhores! Claro, daquelas que Deus aprova, como por 
exemplo: ajude a quem, em seu coração, não há prazer de ajudar (você sabe!). Dê atenção 
especial a alguém, com quem não tenha muita paciência. Faça alguma coisa que contraria 
frontalmente a sua vontade, mas, que tem certeza que agrada a Deus. Ah! Pare de resistir 
em virar a outra face, entregar a túnica e ou capa, em andar uma, duas ou quantas milhas 
forem necessárias. Quem sabe se surpreenda ao ver como estas coisas lhe farão bem e se 
disponha a colocá-las em prática. 

Considere, em quantas coisas dá para fazer em tão pouco tempo!  
Em um instante Saulo teve a sua vida transformada; foi o tempo de ouvir uma palavra e 

a vida de Mateus tomou um novo rumo, algumas horas de conversa e houve conversão na 
casa de Zaqueu e etc. 

Enfim, ainda há tempo: hoje, segunda, terça, quarta..., para que você faça a sua parte, 
a fim de que 2015 lhe seja um ANO NOVO MUUUUITO MAIS FELIZ! 

 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

    UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária, hoje,    

durante o Culto Infantil. 

Não deixe de participar. 

 

REUNIÃO DE HOMENS 

Tendo em vista os eventos que 

envolvem a 1ª e 2ª sexta feira de 

Janeiro, a 1ª Reunião de Homens de 

2015, ocorrerá somente                                 

no mês de Fevereiro.  

 

CULTO FINAL DE ANO 

Nosso culto de final de ano será 

realizado na quarta - feira                        

(dia 31/12), das 21hs às 22hs. 

 

SECRETARIA 

A Secretaria da igreja não funcionará 

na terça-feira, voltando às suas 

atividades na sexta-feira. 

 

ARTESANATO 

Em férias, voltando suas atividades no 

dia 06/02. 

 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

Ester Machado Silva,                      

Av. Marechal Mauricio Cardoso, 748 

apto. 164 - Edifício Ibiza 

Canto do Forte - PG. 

 

 

 

 

 

 

    

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 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos      

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

LIDERANÇA 2015 

Neste domingo, no culto vespertino, 

será apresentada a igreja a                      

nova Liderança para 2015. 

 

NOVOS MEMBROS 

Foram recebidos pelo Conselho e 

apresentados à igreja, em 21/12/14, 

como  novos membros, os irmãos: 

Mara da Silva Ledo, Publica Profissão 

de Fé/Batismo e João Carlos Aguiar 

Faria e Rosangela de Melo Faria,                   

Carta de Transferência. 

Damos as boas vindas aos                           

nossos irmãos rogando que                               

Deus os abençoe. 

  

 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Cláudio 

 Perguntas do Breve Catecismo                     

31 - Justificação Mediante A Fé 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia / Vitoria 

4 a 6 anos 

Patricia 

7 a 10 anos 

Sandra/Regina 

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Egito - Ore pelas equipes de obreiros cristãos 

que viajam até vilarejos a fim de organizar 

eventos para jovens, mulheres e crianças, 

bem como para visitar pessoas necessitadas. 

Peça por sua proteção durante essas viagens. 

            NESTA SEMANA 

23/12 − José Luiz & Lucilla (cas.) 
24/12 − Cristiane Olegário - (98847-3109) 
24/12 − Maria Greice - (3061-5703)Cong. 
27/12 − Dimas Mendes  
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

01/01 - Não haverá reunião de oração 

08 - (semana de oração) 

15 - Neusa 

22 e 29 em aberto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Não haverá programação 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Não haverá programação 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

01/01 − Vera Muniz (3329-6244) 
01/01 – Vania M. F. dos Santos (98836−2857) 
02/01 − Elzi Machado Silva (3371-3384) 

ANIVERSARIANTES 

              

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido as tarefas naturais do 

ministerio  que envolve os diáconos e 

tendo em vista o movimento 

excessivo de carros a frente da igreja, 

bem como o perigo que isso traz às 

crianças, os diáconos, solicitam aos 

pais maior atenção com seus filhos. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

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) 

  Quarta: Artesanato 14h às 17h 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 

     Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Elizangela Cozin - Alexandre Gilberto, Ana, 

Gerson, Sueli (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Paulo (Valia) - Sônia 

Tonetti - Georgina - Waldomira - Elzir - Zulmira (Lourival Congregação)  Fernando Molina - 

Sarah Abreu(Raquel) - Rodrigo(Leony). 

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) - Daniel 

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) - Luiz (Gorete)- Isidoro, Lídia, Maria Julia, Fatima (Alexandre do Vale) 

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 em férias 

 

 

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) 

Thiego Haiduk (3302.7236) 

William Santos (3591.8339) 

 

ENDEREÇO 
Rua Guimarães Rosa, 614 

Cidade Ocian – Praia Grande – SP 

 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

www.escriturasomente.com.br 

 

 

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 
Manhã e Noite 

Raimundo/Jean/Lucas 

Próxima quarta - feira 

Lucas 

http://www.escriturasomente.com.br/

