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“BASTA UM POUCO DE MEL” 
“...a molhou no favo de mel; e, levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos.” 1 Samuel 14.27 

 

 

Rev. Nelson França 

 
 

Às vezes nós imaginamos que as nossas grandes dificuldades somente podem ser resolvidas 
com grandes soluções. 

Contudo, nem sempre nos damos conta, que esse pensamento de que só as grandes soluções 
podem nos ajudar, muitas vezes acaba sendo um obstáculo de grande porte no que se refere a 
percebermos e valorizarmos os possíveis pequenos cuidados que nos são disponíveis em meio às 
adversidades que enfrentamos.  

É muito comum, por exemplo, olhar de antemão com desprezo todo o esforço que alguém faz 
pra nos ajudar, quando em nossa mente julgamos que aquilo que ele faz é insuficiente. 

Quando Jesus estava prestes a multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão, alguém 
tratou com desprezo o pouco recurso que alguém havia disposto para ajudar, ao dizer: “Está aí um 
rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas isto que é pra tanta gente?” (João 6.9). 

A busca da solução que nós mesmos idealizamos, pode nos impedir não só de notar, mas até 
de receber cuidados pequenos, porém, valorosos; e, que muito pode nos ajudar. 

Isto se aplica às mais variadas situações.  
Um “chazinho” podia não ser o remédio que iria me curar, mas, como me fazia bem esse 

cuidado por parte de minha mãe. 
Assim também, por vezes as pessoas não tem como oferecer a solução que desejamos, mas 

nem por isso as palavras e os cuidados manifestos por elas, deixam de ser proveitosos. 
Toda sorte de carências humanas, por vezes até as mais profundas, têm sido supridas por 

laços e expressões sinceras de amizade. 
Um fato, quase sempre rejeitado por nós, é que na maioria das vezes não é necessário muito 

pra nos satisfazer. 
Exemplo dessa realidade pode ser visto no nosso verso básico, ele refere-se a uma ocasião 

em que os homens de Saul estavam envolvidos numa guerra; e, Saul havia feito todo o povo jurar 
que não comeria até o anoitecer.  

Entretanto, após um longo período de lutas todos estavam exaustos e famintos.  
Contudo, Jonatas, filho de Saul, não estava entre os homens de seu exército quando seu pai 

os colocou sob juramento, assim, quando se deparou com um favo de mel no meio de um bosque, 
não teve dúvidas, molhou a vara que tinha na mão no favo de mel e levou um pouco deste a boca. 
Isso foi o bastante para que seus olhos recuperassem o brilho. 

Havia uma grande fome. Havia um grande cansaço. Havia um grande desânimo. Porém, 
bastou um pouco de mel para que o ânimo fosse recuperado, e seus olhos brilhassem. 

Enfim, saiba que mesmo diante dos maiores anseios, das grandes lutas e adversidades, das 
decepções, das “sedes e fomes”, um pouco, só um pouco de mel, pode fazer toda diferença. 
“vede como os meus olhos brilham por eu ter provado um pouco deste mel.” 1Sm 14.29 
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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 de participar.    

 

ACAMPAMENTO UCP 
 

Em Novembro, estaremos realizando um 

acampamento com as crianças da UCP . 

O valor é de R$ 80,00 que pode                            

ser pago da seguinte forma:                      

Set/26,70, Out/26,70 e Nov/26,70 

Tratar Com A Regina Marchetti. 

 

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. 

 

 

 

    

 

 

 
  
 

 

 

  

 

 

 

PÚLPITO 

7º Congresso da EBD 

Palestrante: Rev. Vitor Albiero 

Igreja Presbiteriana de Peruibe. 

Obs.: O Rev. Nelson nesta manhã estará 

pregando na IP de Vila Brasilândia SP. 

Culto vespertino 

Rev. Nelson França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a Deus 

entregando os nossos dízimos e ofertas.                                      

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. 

 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Sexta (16/09) 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 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

             DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carol/Sarah 

4 a 6 anos 

Anna Paula/Marilia 

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 



 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

NESTA SEMANA 

06/09 - Moacir & Shirley (cas.) 

07/09 - Gilberto & Maria Aparecida 

07/09 - Dilma Araujo do Nascimento - 3561-1564 

08/09 - Luis Fernando Felix de Paula - 3494-3844 

08/09 - Sidneia de Carvalho V. Almeida 

09/09 - Arthur Duarte Torricello - 3302-7850  

09/09 - Raimundo Moreira Santos - 3596-5537                                                                                                         

09/09 - Sofhia Marchetti Silva - 3591-3999  

10/09 - Maria de Souza Pereira - 3481-1006 

11/09 - Sonia Borges Bianchi - 3472-6811 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD. Usar toga vermelha. 

HOMENS: ensaio na segunda-feira. 

MULHERES: ensaio na terça-feira 

das 19 às 21h, na casa da Raquel e Fernando. 

 

 

ANIVERSARIANTES 

PRÓXIMA SEMANA 

14/09 - Matheus Fernandes Pátaro - 3022-5689  

14/09 - Rafael José Silva Freire - 3357-0599  

14/09 - Carlos Gilberto & Sueli (cas.) 

15/09 - Esmeralda R. Alves Da Cruz - 3302-4328  

18/09 - Davi Leonel Guimarães - 3474-6357  

  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

15 a 29/09 - Na igreja. 

 

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) 

 

 

 

 

 

Brasil - Hoje é comemorado o Dia Nacional de 

Missões. Entregue ao Senhor todos os homens e 

mulheres que se dispuseram a realizar 

esta obra e renunciaram a tantas coisas. Que 

Jesus seja a fonte e o refúgio que eles necessitam 

para permanecer firmes no ministério 

EVANGELISMO INFANTIL 

12/09 - Escola Pablo T. Perutich - PG                         

(500 crianças) 

19 - Escola Leonor G Alves - SV                                    

(700 crianças) 

26 - Núcleo Recreativo Carrossel SV                      

(50 crianças) 

 



 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Artesanato 14h30h                 

Quarta: Estudo Bíblico 19h 

   

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

SAÚDE 
Hilda Cabral -  Elson, Alice, Sueli(Carlos Gilberto) - Rodrigo (Karina) -  Waldomira -  Paulo Laís - Ian 
(Rosalina) - Vitor Hugo Peraçolo - Sarah Abreu - Neula (Sirleia) - Eli Conceição -  Elizana - Elizeu (irmão 
da Elizana) - Valdete - Raquel de Paula - Ivanilde(mãe Viviane) -  Milena(Eliana Lisboa) - Rosangela Faria 
- Maria (mãe da Roselaine) - Mercedes - Juliane (irmã da Keity) - Regina (gravidez), Sonia Borges – 
Danilo(Gebrim) 

VIDA ESPIRITUAL 
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) -  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) Congregação da Cidade Ocian - Rev. Nathan 
e família...  

EMPREGO  
Regina Marchetti, Marcos Hélio de Carvalho, Rafael Santos Luppi. 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

Descanso Pastoral 

Terça 

Reunião de oração 6h30(na igreja) 

    Curso Bíblico Reformado 19h às 21h 

Quarta 

Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14h às 17h 

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

 Pastor 

Titular   - Rev. Nelson França (3371-3781) 

Auxiliar - Rev. Nathan França (3034-4460) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (3477-5208) 

José Luiz Mattos (3326.7999) 

Moacir Teixeira (3591-9730) 

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/Jean/Willian/Marcos 

Próxima quarta - feira 

Lucas 


