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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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SACRIFÍCIOS? RENUNCIAS? ESFORÇOS? TÔ FORA!  
“Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me” Marcos 8.34 
 

Rev. Nelson França 
 

Como aceitar uma proposta desta em pleno século XXI? 
Mais que nunca as pessoas andam à procura de grandes negócios; de ideias lucrativas; 

de propostas vantajosas e tudo isto com resultado imediato, caso contrário, essas coisas 
que nos parecem atraente caem na desconfiança. 

Diante disso, quem, em “são juízo” aceitaria um convite para seguir a Jesus? 
Ainda mais que Ele já “abriu o jogo”, ao dizer que aquele que o deseja seguir deve 

primeiramente, negar-se a si mesmo. Imagine só isto! Não quero ir à igreja, mas vou porque 
devo ir; não quero ler a bíblia, mas leio porque devo ler; não quero dar o dízimo do meu 
salário, mas, dou para agradar a Deus; não quero continuar casado, mas, continuo fiel à 
minha esposa porque Deus quer isso de mim; não quero tolerar certa pessoa, mas tolero só 
porque Jesus quer que eu faça isto! Quem aguenta isso? 

Mas, não é só negar-se a si mesmo, o que já é demais; Jesus também acrescentou que 
se alguém o quer seguir, deve tomar a sua cruz e ir após Ele. Sabe o que isso significa? 
Morte! É isto que a cruz significa. Nos dias de Cristo, qualquer pessoa que passasse pelas 
ruas de Jerusalém carregando uma cruz, todos sabiam o seu fim: morte. Ou seja, tomar a 
cruz é coisa para quem aceita morrer. 

E agora, pensa...! Quem aceita a proposta de Jesus: negar-se a si mesmo, tomar sua 
cruz e seguir a Ele? 

Diante disso, o que se vê em nossos dias, é muitos de nós “pechinchando” o padrão 
estabelecido por Jesus. Não queremos negar-nos a nós mesmos.  

Tomar a minha cruz? Nem pensar! Sacrifício é coisa do passado, dizemos.  
Enfim, rejeitamos os esforços e renúncias; entretanto, anelamos o céu. 
No máximo, quanto às palavras de Jesus, queremos nós mesmos escolher a quê, 

quando e a que nível negar-nos, e sobre a cruz, queremos a autonomia de ao nosso bel 
prazer desfazer-nos dela ou “trocá-la” por outra que melhor se ajuste aos nossos ombros 
sensíveis. 

Mas, enquanto muitos repletos da teologia descansam, declarando em alto e bom som 
que Jesus já ofereceu todo o sacrifício necessário à nossa salvação, e, é verdade, creio que 
nós ainda deveríamos nos encantar com as nobres palavras de Davi, que mesmo ciente de 
que as misericórdias do Senhor duram para sempre e não tem fim, certa ocasião disse ao 
seu servo, Ornã: “não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que 
não me custe nada" (1Crônicas 21.24). 

Realmente, seguir a Jesus não é fácil; é mesmo só pra quem nasceu de novo.      

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



  
 
 
  PÚLPITO 

Devocional pela manhã: 

Compartilhamento do congresso 

da APECOM pela Sueli e Vanuza.    

 Culto 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. 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

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 

 

 

 

 

 

    

CULTO DOS JOVENS E ADOLESCENTE 

     Será realizado no próximo sábado 

dia 14/06 às 19:30hs. 

 

ARTESANATO 

Nosso artesanato continua 

funcionando todas as sextas-feiras  

das 14hs às 17hs. 

Temos aulas de: bordado, 

pintura em tela, crochê, tricô, 

pintura em tecido e etc... 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

Alguns objetos perdidos 

(bíblias, guarda-chuvas, etc.) 

foram encontrados 

e estão a disposição dos 

proprietários na Secretaria 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

“Como é preciosa, ó Deus, a 

 tua benignidade! Por isso,             

os filhos dos homens se acolhem           

à sombra das tuas asas.” 

Salmo 36.7. 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                
 

             

 

 

                 NESTA SEMANA 

02/06 – Georgina Valério (11-2480-3115) 
02/06 - Ana Cardoso (3012-6325) 
03/06 – Aline Lima (3481-2120) 
03/06 – Lucilla Mattos (3326-7999) 
05/06 – Paulo & Sirléia (cas.) 
06/06 – Lucilene Molina (3474-1267) 
08/06 – Lanna Cozin (3596-3362) 
08/06 – Leandro Soares (3473-2602) 
08/06 – Ricardo Zveigelt − (Congregação) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

12/06 -R. Ubaldo Pinto ,893 

Tude Bastos −PG. Fernando e Lucilene 

19/06 - Feriado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio hoje após EBD. Usar beca vermelha. 
Ensaio na terça feira, das 19h às 21h,         

na casa da Raquel e Fernando. 
 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Miss. Núbia (China) 

 

Laos: os cristãos do Laos enfrentam 

oposição tanto do Partido Comunista, 

que os considera "agentes estrangeiros", 

quanto dos líderes budistas, que creem 

que o Laos e o budismo são inseparáveis 

por isso querem manter seu país "puro". 

Os cristãos, em particular os de regiões 

tribais, são presos e pressionados a 

renunciar sua fé. Alguns são até mortos. 

Ore pedindo por proteção. 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

14/06 - Projeto México 70     

15/06 - Evangelismo Capela do Calvário  

México 70 

 

 

                     

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

10/06 – Plínio Bratfisch (3495-8069) 
11/06 – Marcos Hélio  (3491-6698) 
11/06 – Marisa Carvalho (8112-3503) 
12/06 – José Luiz Mattos (3326-7999) 
12/06 – Marcos & Marilene (cas.) 
13/06 – Sonia Figueiredo (3591-8139) 
13/06 – Helen Cristine N. V. Prado − Congregação 
13/06 – Antônio Miranda  
15/06 – Cristiane & Claudemir (cas.). 



  
 
 
 

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) 

Claudete (Samuel) - Nilva (Gebrim e Ilze) - Elizangela Cozin - Sandra, Alexandre Gilberto, Ana 

(Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Juraci (Vanuza) - Atos (Willian) - 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) −Maria Eduarda( Regiane trabalho Samuel)−Sarah( Fernando e Raquel), 

Sônia Tonetti. 

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...  

TRABALHO 

     PATRÍCIA DO CARMO. 

. 
 

 

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 (3591.1598) 

  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 (3474.5811) 

  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 

Próxima quarta - feira 

Claudio 

 


