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VINTE SEGUNDOS! 
“Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.” 

Salmos 32.5 

Rev. Nelson França 
  

“Procrastinar” é algo que com certeza todos nós já fizemos ou, senão, por certo faremos; mas, é 
muito provável que estejamos fazendo. Procrastinar é adiar, deixar pra depois ou popularmente 
“empurrar com a barriga”, uma decisão ou qualquer atitude a tomada.  

Na vida são comuns momentos assim; em que vivemos um contexto de sabermos que há algo 
que precisamos tratar, mas, sempre adiamos. Isso com relação a todas as áreas: espiritual, familiar, 
profissional, acadêmica, nos relacionamentos e etc.  

Há palavras que entendemos devem ser ditas, atitudes que precisam ser tomadas, mas, por 
razões pessoais das mais variadas, na maioria das vezes não justificáveis, estamos sempre deixando 
essas coisas para serem resolvidas “outro dia”; ou no “amanhã”, que nunca chega. 

Eu sei que contar histórias é coisa do nosso querido irmão Presbítero José Luís, mas, permitam-
me contar-lhes uma sobre este assunto. Já faz algum tempo, percebi que o “braço” da minha cadeira 
no escritório pastoral estava se soltando; “volta e meia”, ele se mexia causando certo desconforto. É 
claro que como todo bom ser humano, eu não resolvi essa situação de imediato; ainda que já tivesse 
observado que havia um parafuso “philips” meio solto, o que indicava que muito provavelmente era ele 
o “pivô” do problema. 

Creia, passaram-se vários meses; de vez em quando eu encaixava o tal parafuso num “lugarzinho” 
e o braço da cadeira se fixava; mas, apenas por algumas horas tudo parecia bem, depois, tudo voltava 
ao “normal”. 

Certo dia, quando estava trabalhando no escritório, o nosso irmão Eliel, entrou na secretaria e 
pediu uma “chave Philips” para Cátia, a nossa secretária; imediatamente lhe pedi para dar uma 
apertadinha naquele parafuso. Em vinte segundos o parafuso foi apertado, e nunca mais aquele braço 
da cadeira deu problema. E assim, aquela “dificuldade” com a qual convivi durante meses, em vinte 
segundos, sem grandes esforços, foi solucionada. 

Tudo bem! Era só um parafuso e um braço de cadeira meio solto; mas, da mesma forma que 
procrastinei tanto tempo pra resolver isto, por vezes “empurramos com a barriga” coisas da maior 
relevância pra nossa vida, cuja solução pode nos trazer paz de espírito, alegria, descanso e até saúde. 
Adiamos compromissos com Deus, restaurações; coisas pequenas e grandes. 

A realidade é que temos deixado pra depois, coisas que são da maior urgência, como se elas 
fossem um simples “parafuso solto do braço de uma cadeira”.   

Durante muito tempo, Davi deixou pra depois, o assunto dos seus pecados (Sl 32.3); seus ossos 
envelheceram e perdeu vigor em decorrência disso. 

Os atenienses deixaram pra ouvir noutra ocasião acerca de Jesus e a ressurreição (At 17.32); 
com isso perderam oportunidade extraordinária de receberem salvação. 

Assim, muitos carregam grandes fardos e às vezes até enfermidades, por simplesmente não se 
disporem a tratar o que lhes é necessário; seja falando, agindo, se expondo.  

O fato é que muitos são os que preferem deixar as suas resoluções sempre pra depois; e, não se 
dão a chance de ser surpreendidos, às vezes, com uma solução tão simples e rápida. 

Enfim, qual é o teu problema? O que tens feito pra resolvê-lo? 
Não sejamos procrastinadores, antes, sejamos sábios, prudentes, dinâmicos.  

 

“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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PÚLPITO 

Devocional pela manhã: 

Presb° Cláudio Ferreira   

e Culto vespertino:  

Rev. Nelson França. 

 

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.   

 

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.           

 

DIA DO JOVEM PRESBITERIANO 

No calendário presbiteriano comemoramos 

no terceiro domingo de maio o                                            

“Dia Nacional do Jovem Presbiteriano”. 

Rogamos a Deus as mais ricas  bênçãos  

para os nossos jovens, desejando que eles                                        

nunca deixem de seguir o                         

Caminho do Senhor. 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

Nesta segunda-feira,  das 19hs às 21hs. 

A Doutrina Reformada da Igreja 

As aulas serão ministradas pelo Rev. Nathan. 

 

    

    

 

   

         

     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia 

4 a 6 anos 

Janaina 

7 a 11 anos 

Meire 

  

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável - Diácono em disponibilidade Luiz 

Pergunta 13: Conservaram-se nossos primeiros 

pais no estado em que foram criados? 

AVISOS 

 

 

DEPARTAMENTO LÍRIO DOS VALES 

Reunir-se-á terça feira dia 

(23/05 ) às 16h 

 na residência da nossa                               

irmã Vanda. 

Rua Copacabana, 212 apto. 84  

 Praia Grande (em frente à igreja). 

 

DEPARTAMENTO ROSAS DE SARON 

Reunir-se-á quinta-feira dia                          

(25/05) às 15h30                                                 

na residência da sócia                          

Maria Andrelina 

Av. Guilhermina, 423 apto. 25 

Guilhermina - Praia Grande 

 

CULTO DA  

Próxima sexta (26/05) às 19h30. 

Todos os adolescentes estão                   

convidados a participar. 

 

          SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA-SAF 

Comemoraremos o 17º aniversário 

da SAF no próximo sábado 

dia 27/05 às 15h, aqui na igreja, 

todos estão convidados. 

 



 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

NESTA SEMANA 

15/05 - Daniel D. Loureiro -  98113-0804 

15/05 - Ester Passos Franco - 3302-4569 

15/05 - Hula M. P. Trombe - 3473-6332 

15/05 - Kauany A da Cruz - 3471-5813 

19/05 - Ulysses F. Junior - 3471-2077 

20/05 - Diego Torricello - 3302-7850 

      
  

 

CORAL 
 

Ensaio após a EBD. 

Ensaio após a EBD e na próxima terça feira, 

as 19h, na casa dá Raquel e Fernando. 

 

 
ANIVERSARIANTES 

       PRÓXIMA SEMANA 

24/05 - Mirlene & Hewalmir - (cas) 

24/05 - Letícia Profírio da Silva - 3357-0452  

25/05 - Geraldo T. Machado - 3473-7845  

26/05 - Júlio & Josiane - (cas) 

27/05 - Weslei V. Lima - 3481-2120 

28/05 - Alexandre Ponce Stuart Teixeira    

28/05 - Érika Penna Cayres - 3329-6673  

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. Sueli (Local) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonésia - Ore por um seminário para casais 

ex-muçulmanos que acontecerá em Java 

Ocidental. Que os participantes sejam 

edificados e tenham a visão sobre o 

casamento alicerçada na palavra. Peça a Deus 

sabedoria aos palestrantes. 

EVANGELISMO INFANTIL  

30 e 31/05 - Escola Nicolau Paal 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

Dia 25/05 na igreja 

 

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. 

 

   AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas 

 de programações somente serão   

colocadas no boletim mediante 

 confirmação dirigida à secretaria  

 na semana do evento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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 

Curso Bíblico Reformado 19h às 21h 

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 (99157-3550) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (3477-5208) 

José Luiz Mattos (3591-6766) 

Moacir Teixeira (97412-8863) 

Samuel Lima (99107-2142) 

 Diáconos 

Alan do Carmo (3371-4103) 

Alexandre Pereira do Vale (3017-2787) 

Claudio Peraçolo (3474-3968) 

Gustavo Messias (98180-1817)  

Jean Morais (3329-5263) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Lucas Valério (3481-2120) 

Marcos Hélio (3491-6698) 

Raimundo Moreira (3596-5537) 

William Santos (3591-8339) 

 

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 

Alexandre/Willian/Marcos 

Próxima quarta - feira 

Alexandre/Willian/Marcos 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

SAÚDE  
Hilda Cabral - Carlos Junior, Eliane, Sueli(Carlos Gilberto) - Rodrigo(Karina) - Waldomira - Paulo Laís - Ian(Rosalina) - Vitor 
Hugo Peraçolo - Sarah Abreu - Neula(Sirleia) - Eli Conceição - Elizeu(irmão da Elizana) - Valdete - Ivanilde(mãe Viviane) - 
Maria(mãe da Roselaine) - Mercedes - Danilo(Gebrim) - Micaela(Israel e Regina) - Rafael e Camilo(Sonia Borges) - 
Agostinho(Pai Ariane) - Ulysses - Teresinha(Marlene) - Dona Odete(recuperação cirurgia) - Manuella Sanches(mãe 
Roberto Luppi) - Rogério Malagutti - Ermelinda Malagutti - Debora Carvalho - Emília Sanches - Sonia(irmã Joel Camilo) - 
Maria de Souza Pereira(mãe Elizana) - Nilda dos Santos Oliveira - Élena - Odilon(pai Levi Leal). 

 
VIDA ESPIRITUAL 
Eduardo (Sueli Fonseca) - 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 - Georgina 
(Carolini) - 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 dos Santos Oliveira (Priscila, João Batista)  - Congregação da Cidade 
Ocian - Rev. Nathan e família...  

 


