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SOMENTE PELA FÉ 
“...mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus...” Efésios 2.8 

 

Rev. Nelson França  
 

A fé é verdadeiramente algo sobrenatural. 
Que é possível crer em algo que não vimos dá pra entender. Vide os fatos históricos do 

passado, dos quais não fomos testemunhas, não há registro fotográfico, nem vídeos, no 
entanto, são reconhecidos e concebidos como verdadeiros. 

Mas, quando se trata do termo “fé”, no sentido espiritual, o assunto toma um rumo 
diferente, vai além, na verdade transcende questões históricas.  

A mais expressiva definição de fé, exposta na Palavra de Deus, se encontra na Carta aos 
Hebreus, capítulo 11.1; onde se lê: “a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de 
fatos que se não veem”.  

À luz deste verso, notamos que a fé bíblica não diz respeito somente a fatos ocorridos no 
passado, para os quais não temos uma prova concreta; segundo entendemos, ela se refere, 
inclusive, a fatos e coisas ainda por vir, fatos ainda não ocorridos. 

Notem que humanamente falando, isto é loucura; não é racional nem lógico.  
Com respeito ao passado, é loucura o fato de crermos, por exemplo, que há perdão de 

pecados para aqueles que creem que Jesus os substituiu ao morrer na cruz; fato registrado 
pela história bíblica a mais de dois mil anos. 

Da mesma forma, no que tange ao futuro, é loucura crermos que, pela fé que temos que 
Jesus morreu por nós, um dia ressuscitaremos dos mortos e seremos recebidos no reino dos céus. 

Note, quanto ao presente, que não é menos loucura, mediante essa mesma fé em Jesus, 
afirmarmos com convicção que temos a vida eterna.  

De fato, essa fé é algo extraordinário; pois, fortalecidos por ela muitos superaram o 
insuperável, experimentaram o sobrenatural, obtiveram vitórias inexplicáveis. 

Mas, não foi só “sucesso”, fortalecidos por essa fé muitos também suportaram, sem temor, 
ameaças, perseguições, sofrimentos e até mesmo a morte. 

Porém, isso, ainda, não é tudo, movidos por ela, muitos no passado, e, muitos ainda hoje, 
têm, as suas vidas transformadas: roubadores que deixam de roubar, adúlteros que deixam de 
adulterar, mentirosos que deixam de mentir, violentos que deixam a agressividade, idólatras 
que abandonam a idolatria, amargos que se tornam amáveis. 

Logo, não é sem razão que o apóstolo João escreveu:” e esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé” (1 João 5.4). Aliás, “sem fé é impossível agradar a Deus” (Hebreus 11.6); 
e, ainda, é por ela também, que o justo viverá (Habacuque 2.4).  

Agora, considere o fato que: “fé não é de todos” (2Tessalonicenses 3.2).  
Portanto, há maridos, esposas, filhos, amigos, gente pobre, rica, cultos, simples e etc., que 

não possuem essa preciosa virtude, que é concedida exclusivamente por Deus, a alguns.  
Mas, e você, já foi presenteado graciosamente por Deus com essa fé? 
Se não foi, e, isto te incomoda, peça humildemente a Deus, ele é generoso e justo.  
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     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

02 a 03 anos 

Regina Copolla 

4 a 6 anos 

Anna Paula e Sofhia 

7 a 11 anos 

Sandra e Regina 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a 

 Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo com os pais. 

 

 

AVISOS 

PÚLPITO      

Devocional pela manhã  

Pb. Samuel Damião de Lima 

e Culto vespertino  

Rev. Nelson França. 

 

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. 

 

CEIA DO SENHOR 

Como parte do culto vespertino                    

celebraremos a Santa Ceia.                                             

É sempre uma ocasião especial                                  

para todo o crente. 

Não deixe de participar. 

        

          UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANA 

Crianças de 7 a 11 anos,                

plenária hoje durante o Culto.  

Tragam suas bíblias.                            

 

                

 

 

 

 

   

 

 

  

   

 

           

 

 

 VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Sexta-feira (18/01) das 20hs às 

24hs, teremos mais um momento                    

reservado para oração. 

Venha desfrutar desse privilegio 

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário. 

 

  PROJETO “SAF DE JOELHOS” 

Todo o terceiro Domingo de cada mês 

às 17h, a Igreja está convidada a se 

unir a   Sociedade Auxiliadora 

Feminina  neste projeto de 

intercessão e agradecimento. 

Contamos com a sua presença! 

Terceiro andar sala 05 

 

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 deixe de participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORAL ADULTO  
 

Ensaio após a EBD.                                                 

Usar toga vermelha à noite,                              

na Santa ceia 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ANIVERSARIANTES 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIÓPIA - Ore por Fatuma, esposa de um 

evangelista em Oromia. Ela estava 

grávida quando foi agredida durante 

conflitos étnicos em junho e acabou 

perdendo o bebê. Peça o conforto do 

Senhor para essa irmã. 

NESTA SEMANA 

08/01 Nilton C. O. Santos - 98864-5591 

08/01 Raquél A. Albiero Ferreira - 3591-1589 

08/01 Roselaine V. da S. Pereira - 3395-0836  

  

  

  

 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas 

de programações somente 

serão colocados 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. 

 

PRÓXIMA SEMANA 

14/01 Evanilde Silva Mourão - 3371-3384  

15/01 Luiz Fernando & Alice   

16/01 Larissa Gabriela de Oliveira - 3461-5478  

17/01 Kylzo da Silva Araujo - 98115-9468 

18/01 Ilze Silva Camargo - 3302-8840  

18/01 Simeia Leite da Cunha - 99749-0443 

19/01 Vália Fókin - 3591-9086  

20/01 Vanessa N. G. da Cruz - 99794-2423 

 

   

  

  

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

Dias 17-24 e 31/01 na igreja. 

 

 



 
 
 
 
 

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, Carlos Junior, 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 - Maria Andrelina(recuperação 

de 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) - 

Jorge (Nicole) - 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 -           

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 

Claudio/Geraldo/Leandro 

próxima quarta-feira 

Claudio/Geraldo/Leandro 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 


