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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 

Tel. 99108-8740(claro) e 98138-9642(vivo) 

 

 

VIVENDO E APRENDENDO... APRENDENDO? 
“...quando devíeis ser mestres... tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de 

novo...” Hebreus 5.12 
 

Rev. Nelson França 
 

É difícil saber até que ponto nossa formação sócio cultural impede de aprendermos 
algumas coisas, se nós mesmos nos recusamos aprende-las. 

Pedro é um exemplo dessa realidade. Ele caminhou com o Senhor Jesus, durante todo 
seu ministério, tinha visto e ao mesmo tempo sido instrumento na operação de muitos 
milagres, escutado seus ensinos; conheceu o seu caráter e a sua missão para com os 
homens. 

Nesse período o viu relacionar-se com os samaritanos, pregar-lhes o evangelho; curar o 
servo de um centurião romano, libertar a filha endemoninhada de uma mulher Cananéia, que 
não era das “ovelhas perdidas da casa de Israel”; ouviu ainda Jesus afirmar que possuía 
ovelhas que não eram daquele aprisco, e ele mesmo recebeu a ordem: “Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações...”.  

Mas, apesar de tudo isto, continuava entendendo que como judeu, não podia ajuntar-se 
ou aproximar-se de qualquer estrangeiro.  

Somente, através de uma experiência, numa visão “meio traumática” (Atos 10.10-16), 
pareceu ter de fato se rendido à realidade, de que as boas-novas deveriam também para ser 
levada aos gentios.  

Toda essa situação vivida por Pedro demonstra uma realidade de todos nós. Há tantas 
coisas que era para já termos aprendido, contudo, ainda damos evidências que nada mudou. 
Às vezes, através de situações também “meio traumáticas”, damos a aparência de que 
entendemos os fatos; que as coisas mudaram, mas, nem sempre essa é a realidade. 

Sobre Pedro, sabemos que depois do ocorrido na casa de Cornélio, parecia ter 
entendido sobre a fé dos gentios; Ele até confirmou isto, declarando em “alto e bom som”, 
reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas (Atos 10.34). 

Contudo, só pareceu ter entendido, pois, mais tarde revela-se inseguro quanto isto, ao 
ponto de ser duramente repreendido por Paulo, cf. Gálatas 2.14.  

Do mesmo modo, as situações que vivemos podem revelar nosso fracasso quanto à 
compreensão real das coisas, bem como, que ainda é necessário haver mudanças em nós. 

É bem verdade que, como se deu com Pedro, Deus é paciente para nos ensinar; e por 
vezes, também nos dá alguma “visão” dos fatos. Mas, até que ponto nós estamos atentos ao 
trabalhar de Deus em nossa mente e coração?  

Conforme o texto básico, o tempo não poupou a Pedro, e, por fim, foi revelada sua falta 
de entendimento do assunto e ausência de mudança. 

  E nós? Temos aprendido, de fato, o que Jesus nos tem ensinado? Avaliamos o nosso 
coração quanto a isto? Ou vamos esperar as situações e o tempo nos revelar? 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
 
 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino 

 Rev. Nelson França. 

 

CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã o Rev. Nelson estará 

ministrando a Ceia do Senhor na igreja. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade 

a Deus entregando os nossos  

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

               
                UNIÃO PRESB. DE ADOLESCENTE 

Hoje teremos reunião plenária após a 

EBD, todos os adolescentes estão 

convocados. 

 
       UNIÃO DE MOCIDADE PRESB. 

       Hoje teremos reunião plenária após 

o culto, todos os jovens estão 

convocados. 

 

REUNIÃO DE HOMENS 

Na próxima sexta-feira                   

01/08 às 20h  

 na  Congregação                            

 

 RUA Guimarães Rosa, 614 - Ocian,. 

Não Falte! 

 

 

 

 

 

BREVE CATECISMODE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Thiego 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Vera/Rose 

4 a 6 anos 

Giuliana 

7 a 10 anos 

Cristiane 

 

 

                  SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Dia 03/08 às 17hs. haverá                         

reunião plenária. 

Todas as mulheres da IPPG                           

estão convocadas. 

Não Falte! 

 

                 REUNIÃO DE ORAÇÃO −  

Domingo 03/08 às 08:30hs a                 

igreja está convidada a participar                 

da reunião de oração em      

      favor da EBD. 

 

                CONFERÊNCIA  MISSIONÁRIA 

Quem tiver interesse em participar da 

Conferência Missionária 

que será em 16/08,  

 procurar a Sueli    

               para fazer a inscrição. 

                                                                         

      

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

Versículo da semana: 

 

“A intimidade do Senhor é  

para os que o temem,  

aos quais Ele dará a conhecer 

 a sua aliança.” 

 

 Salmo 25.14 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

Turcomenistão: Considerado um dos países mais 

restritos do mundo, o Turcomenistão não possui 

liberdade de informação ou de imprensa. O 

governo se opõe a cada grupo que não consegue 

controlar e, como regime secular, opõe-se 

especialmente contra a religião. A polícia e o 

serviço secreto mantêm a Igreja sob estrita 

vigilância. As igrejas não registradas são 

invadidas, o material é confiscado e é impossível 

fazer trabalho jovem ou treinar líderes 

abertamente. O islã tem um importante papel na 

vida da comunidade e as famílias reagem 

fortemente contra os parentes que 

mudam sua fé. Oremos  

 

 

 

NESTA SEMANA 

21/07 – Joel Escher (3477-5208) 
21/07 – Samuel de Paula (3494-3844) 
22/07 – João Vitor Jorge (3494-2958) − Congregação 
22/07 – Samuel Lima (9107-2142) 
22/07 – Vanessa Farias (8836-2857) 
24/07 – Gebrim Greb (3371-4406) 
24/07 – Diego & Jennifer (cas.) 
24/07 – Reinaldo & Dilva (cas.) − Congregação 
24/07 – Tereza Ferreira (3471-2077) 
27/07 – Moacir Teixeira (3591-9730) 
27/07 – Ricardo Cimas (3473-3428) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 31/07as 20hs - Rosalina 

Rua Colômbia, 839 - Guilhermina 

07/08 - em aberto 

14/08 - Andrelina  

Dias 21 e 28 em aberto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Teremos ensaio após a EBD.                                 
Não teremos ensaio 

na terça. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Quinta 31/07- Escola José Crego  

 Caiçara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

29/07 – Sofia Nicolau Boni  
30/07 – Sonia Soares (3596-5537) 
01/08 – Luiz Fernando & Raquél (cas.) 
02/08 – Gustavo Souza Santos (3591-8339) 
02/08 – Celso & Rosalina (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) - 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 

Marcos/Alan/Constantino/Marcelo  

Próxima quarta - feira 

Raimundo 

 


