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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 
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SERÁ QUE VAI CHOVER HOJE? 
“...retive de vós a chuva... e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não...” Amós 4.7 
 

Rev. Nelson França  
 

- “Onde tem que chover não chove!”.  
Estas palavras foram proferidas, nesta semana, por um repórter após o anúncio da 

previsão meteorológica.  
Com certeza ao emitir essa opinião, o referido locutor atribuiu ao acaso, sorte ou a uma 

forma de domínio da própria natureza, sobre tal fato. 
Porém, eu diria que é difícil ou mesmo impossível, como cristãos que somos, e 

conhecedores da Palavra de Deus, ouvir a sua observação sobre a tal previsão, sem que 
sejamos arremetidos, imediatamente, ao texto bíblico de Amós 4.7. 

A luz dessa passagem, e de toda a Escritura, é inegável, indiscutível, a realidade de 
que Deus tem domínio sobre todas as coisas; sobre tempestades, relâmpagos, geadas e 
etc. Ele, por exemplo, fez com que houvesse trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 
três dias; a tal ponto que, não viram uns aos outros, mas, ao mesmo tempo, fez com que 
todos os filhos de Israel tivessem luz nas suas habitações (Êxodo 10.22-23). Em Cristo, Ele 
dá ordens ao vento e faz cessar a tempestade.  

É, portanto, óbvio, que Deus é Aquele que tem poder para reter a chuva ou fazer 
chover; bem como determinar quando e onde isto irá acontecer. 

No contexto do profeta Amós o motivo pelo qual Deus retinha a chuva está muito claro, 
ou seja, era o Seu desejo que diante das dificuldades causadas pela retenção das águas, o 
povo O buscasse e houvesse conversão. 

Atualmente, muitos arriscam identificar a razão da ausência de chuvas. Claro que há 
alguns argumentos razoáveis, como por exemplo, o desmatamento, poluição, aquecimento 
global e etc. 

Mas, o fato é que não sabemos e nem nos cabe explicar a razão pela qual não está 
chovendo e nem há previsão de chuva para onde, segundo o repórter, “teria” que chover; 
contudo, pensemos, não seria prudente considerar tal situação à luz do relato de Amós?  

Ou ainda, estaríamos cometendo algum absurdo ao contar com a possibilidade de que 
Deus é quem está retendo a chuva de cair sobre as represas que abastecem as cidades ou 
sobre os açudes nos sertões? 

Será que é ir longe demais pensar que também em nossos dias, através dessas coisas, 
Deus espere que as pessoas se voltem para Ele e haja conversão? 

De repente, podem nos caber as palavras do profeta Isaías 22.11 contra Jerusalém:  
 

“mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades” 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
 
 

 

 

CONFERÊNCIA  MISSIONÁRIA 

Quem tiver interesse em participar                 

da Conferência Missionária que será        

no próximo sábado 16/08, 

 

 

devem inscrever-se  

                            com a Sueli    

            

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 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 

                       Versículo da semana: 

 

“Filho meu, ouve o ensino de 

 teu pai e não deixes  

a instrução de tua mãe.”  

Provérbios 1.8 

PÚLPITO 

Culto matutino: Presbº José Luiz 

Castanho de Mattos e  

vespertino: Rev. Nelson França. 

 
CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã o Rev. Nelson 

estará ministrando a Ceia do 

Senhor na Congregação e à 

noite na igreja. 

 

  CRIANÇAS NO TEMPLO  

Sendo este o 2º domingo, as 

crianças devem permanecer 

junto aos pais, no templo, 

durante o culto. 

Para isso, contamos com a 

preciosa colaboração dos pais. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa  

fidelidade a Deus entregando os 

nossos dízimos e ofertas.  

Seja um dizimista fiel. 

 

                   DIAS DOS PAIS 

Neste dia a EBD parabeniza a 

todos os pais, e deseja-lhes o 

melhor presente: filhos que 

cresçam amando profundamente 

ao nosso Deus. 

 

 

 

 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá - motivo: Ceia 

No templo com os pais 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Não haverá - motivo: Ceia 

No templo com os pais 

 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 

Jordânia: O país sofre com o alto nível de 

desemprego, pobreza e inflação. O país tem 

reservas insuficientes de água, petróleo e 

outros recursos naturais. A pobreza, o 

desemprego e a inflação são os principais 

problemas. A taxa de desemprego oficial é 

de 13%, mas outras fontes estimam que, na 

realidade, seja de 30%. Tais condições de 

pobreza e a derrocada geral da economia 

têm gerado conflitos políticos no país. 

Oremos pela Jordânia. 

 

 

 

 

 

 

 

NESTA SEMANA 

07/08 – Roberto Guimarães (3016-1159) 
09/08 – Regina Marchetti (3591-8078) 
09/08 - Antônia Souza (Toninha)(98840-8276) 
09/08 – Manuela Cozin (3596-3362) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 14/08 - Andrelina 

Av. Guilhermina, 423-ap.25-Guilhermina 

   21 - Luiz e Toninha 

28 - Cristiane 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio do Coral após a EBD.  
Usar beca azul hoje à noite.  

Não teremos ensaio terça-feira. 
 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

14 - Escola Elza Soares - Vila Sônia                       
(para os pais) - 13h 

14 - Escola Leopoldo Vanderlinde - Nova Mirim 
(para os pais) - 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA 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 



 
 
 
 

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 - Sebastião (Francisco) - Álvaro e Olidir (Sonia 

Tonetti) - Nilva (Gebrim e Ilze) - Elizangela Cozin - Sandra, Alexandre Gilberto, Ana (Carlos 

Gilberto) - Ian (Rosalina) - Juraci (Vanuza) - Rodrigo (Karina)Kerulyn Ariel (Ana M.Pressato) 

- Paulo (Valia) -  Ivan Xu (Sandra Borges) - Weslei - Edna César - Zenaide e familia, 

Jorge(Rose Marchetti) - Albino - Kaylane (filha do Cleber da IP Filadélfia) − Cristian 

(Renan), Sônia Tonetti Jaime (Maria do Céu) − Sarah Abreu (Raquel). 

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 

Claudio/ Willian/Thiego/Leandro 

Próxima quarta - feira 

Lucas 

 


