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ERA SÓ UM COPINHO! 
“Então, ordenou Jesus: Tirai a pedra...” João 11.39 

 

 Rev. Nelson França  
 

Embora o título seja bem sugestivo, não vou falar sobre o uso do álcool; na verdade pretendo 
continuar o assunto de um boletim anterior. Lembram que escrevemos acerca da chuva e do 
problema que ela causou nas salas das secretarias e do pastor Cláudio?  

Pois bem, aprendamos um pouco mais. 
Então... enquanto naquela noite passei o rodo por vezes nas salas, tentando evitar que a água 

se acumulasse, chegou o nosso irmão Nilton, que a pedido da Cátia veio para ajudar.  
Chovia torrencialmente, mas, prestativamente, ele “nadou” com sua moto até aqui. Ao chegar, 

todo molhado, mas, com toda a boa vontade, mesmo sob o “dilúvio” que caía, decidiu subir à laje 
da secretaria para ver se encontrava alguma explicação para a infiltração de tanta água pelo teto 
das salas.   

Lá subindo se deparou com muita água parada na calha. De fato, ela deveria estar correndo 
para o cano que desce junto à parede, mas, tendo algum impedimento se encaminhou naturalmente 
para a laje das salas. Resultado disso: laje inundada e água descendo por todo espaço possível. 

Mas, em cima da laje e acompanhando a calha com a mão dentro d’água, o nosso irmão chegou 
até o cano de saída e, então, descobriu a razão de todo o transtorno ocorrido: um copinho plástico. 

Sim! Um copinho! Um copinho, que se encaixou bem ajustado na boca do cano de 
escoamento da água. Ao tirá-lo dali, com a mão, imediatamente desceu toda a água que 
permanecia acumulada na calha, cujo excesso adentrava para a laje. 

Claro que a esta altura a laje estava cheia de água, porém, nos tranquilizamos, cientes que a 
tendência dali em diante era ir cessando aquela infiltração.  

Agora, não dá para passar por uma situação dessa sem considerar nas lições preciosas que 
podemos extrair de todo esse contexto.  

Primeiramente, da iniciativa do Nilton em fazer alguma coisa prática diante do transtorno. Na 
verdade, por mais que sejamos esforçados, às vezes só “puxar a água” não resolve; principalmente 
quando o problema que enfrentamos requer medidas mais diretas.  

O problema é que em geral, a nossa única atitude, mesmo diante das mais severas 
“infiltrações” que afetam nossa vida, é ficar “puxando o rodo” por horas, dias, meses e às vezes 
anos, senão, por toda a vida. 

Outra lição preciosa pôde ser extraída quando ouvi do Nilton, que a razão de todo o problema 
era um “copinho plástico” estacionado na boca do cano. É curioso, que sempre imaginarmos que 
as nossas lutas e problemas são causados por adversários invencíveis, monstros terríveis; os 
quais não temos condições de enfrentar; mas, toda a situação ensinou que nem sempre é assim; 
que às vezes toda dificuldade pode estar sendo causada por um desprezível “copinho”.  

Enfim, toda a situação nos ensinou que Deus cuida de tudo, nos preserva de maiores pesos, 
mas, precisamos fazer a nossa parte “tirar a pedra”.  

Precisamos de disposição e coragem para enfrentar de frente os nossos problemas, ainda que 
isso dê mais trabalho do que simplesmente “puxar o rodo”. Só assim, nos será possível obter a solução 
da dificuldade; e até, de repente, descobrir que o ‘Grande Problema’ da nossa vida era causado por 
um mísero “copinho plástico”, ressecado, que precisava ser removido para que tudo se resolvesse.  

Deus nos dê sabedoria e disposição. 
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SECRETARIA NO FERIADO 

Devido ao feriado, a secretaria 

 Voltará a funcionar normalmente                  

no dia 27/02.  

 

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 colocados no boletim 

 mediante confirmação dirigida à 

secretaria até quarta-feira. 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:  

Pb. José Luiz Castanho Mattos                       

Culto vespertino: 

Pb. Jose Luiz Castanho Mattos.  

 

SEJA UM DIZIMISTA FIEL  

Ser dizimista é um dever de                         

todo o crente. 

O dízimo pertence a Deus. 

Sem esse exercício a Fidelidade do                         

crente está comprometida. 

    

CEIA DO SENHOR 

Tendo em vista que hoje,                                  

4º domingo, uma parte da igreja está 

em retiro espiritual, não teremos a 

Ceia do Senhor.  

A mesma será celebrada no próximo 

domingo pela manhã. 

 

RETIRO ESPIRITUAL E FAMILIAR-2020 

Uma parte da nossa igreja está no 

Mackenzie-Cabuçu, onde 

permanecerão até 25/02(terça-feira). 

Estejamos orando para  

que Deus abençoe ricamente  

a todas as famílias ali reunidas. 

 

 

 

AVISOS 

     DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

02 a 03 anos 

No templo com os pais 

4 a 6 anos 

No templo com os pais 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

No Templo com pais. 

 



 
 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

  

 

REDESCOBRINDO A ALEGRIA DAS                        

MANHÃS DE DOMINGO 

Em nossa Escola Dominical vamos tratar destes 

temas durante o ano de 2020. 

Não deixe de participar!! 

 

Berçário (0-3 anos) 

Tema: tudo era muito bom                                    

(Gênesis, provérbios, Salmos). 

 

Arca de Noé (4-6 anos) 

Tema: Princípios e valores (Provérbios). 

 

Boas Novas (7-8 anos) 

Tema: parábolas de Jesus. 

 

Esperança (9-11anos) 

Tema: Davi em altos e baixos. 

 

Monte Sinai (12-17 anos) 

Tema: uma viagem pela história da redenção. 

Panorama da Bíblia- a lei e a história. 

De Gênesis a 2 Reis. 

 

Aliança (18-35 anos)  

Tema: O que é isso? 

Temas contemporâneos, sobre liberdade cristã, 

cosmovisão cristã etc. 

 

Ebenézer (adultos) 

Tema: Suas escolhas têm efeitos. 

 

Casais 

Tema: Quando pecadores dizem sim. 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES  

NESTA SEMANA 

17/02 Ulysses & Tereza 

19/02 Marina Passos Franco - 3302-4569  

20/02 Cynthia Aparecida G. Santos - 99738-6461 

20/02 Kaique de Souza Pessotti Ribeiro  

20/02 Mariana Cristy dos Santos Ferreira - 98838-3878 

20/02 Sarah Elisa Escher Costa - 3472-3755 

21/02 Daniel Abreu Barbosa Félix de Paula  

21/02 Izabel Cristina Diniz Neri - 99758-9025 

21/02 Edevarde & Maria Aparecida 

22/02 Elizana Ferreira França - 3371-3781 

  

 

PRÓXIMA SEMANA 

25/02 Cleide C. A Claudino - 3371-3482 

25/02 Joel & Wamar Lúcia 

26/02 Flavio G. de Olivera - 3027-2832 

26/02 Paulo Pires & Ilze    

27/02 Maria L. N. da Silveira - 3591-1909  

27/02 Tabel Tavares Toledo - 99722-5424 

28/02 Claudio & Sarah 

01/03 Josenice Profírio da Silva - 98809-2535 

01/03 Flavio & Nilda  

 

  

    

   

   

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

Dias 27/02 na igreja 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL  

Portelinha - 

Sextas-feiras e sábados 15h 

 

Escolas 

05/03 - Escola Cidade de Naha - Catiapoa / SV 

(150 crianças) 

12/03 - União Cívica - São Vicente (870 crianças) 

19/03 - Leopoldo Vanderlinde - Nova Mirim 

                       (300 crianças) 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO M ISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Henrique Machado (Moçambique) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau)  

Miss. João Petrecelli (Nova Zelândia) 

Miss. Ligia Bordini (Cambury) 

Miss. Sueli (Local) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portas Abertas - Brunei 

Dia Nacional de Brunei, ore para que Deus 

abençoe a nação e dê sabedoria aos governantes 

para liderar o país. Que todos tenham verdadeira 

liberdade para escolher a própria fé. 

 

 



 
 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 19h  

Quinta: Sala de Arte 14h                                                  

Acesse: https://www.ipocian.org/ 

                  

   

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

Descanso Pastoral 

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 (98822-8740) 

Auxiliar - Rev. Claudio Biazon (99762-8653) 

Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (99155-3540) 

José Luiz Mattos (3591-7759) 

Moacir Teixeira (97412-8863) 

Samuel Lima (99107-2142) 

Diáconos 

Alexandre P. do Vale (99205-0164) 

Evaldo de Jesus Souza (99770-7042) 

Claudio Peraçolo (99631-9124) 

Geraldo T. Machado (3491-7851) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Raimundo Moreira (3596-5537) 

Rogner Francisco Cayres (98101-1604) 

William Santos (3591-8339) 

 

 

 

SAÚDE 

Carlos Gilberto(recuperação cirurgia) - Neula, Alexandre(Sirléia) - Rodrigo(Karina) - Ian(Rosalina) - Mercedes - 

Ademir - Alexandra, David esposo(Elena) - Janaina - Hula - Adriana Cangussu - José Eduardo Alonso dos Santos 

- Maria Leonilda  - Cassia(irmã do Marco da Palmira) - Darci (Raimundo) - Isabel(Cristiane Olegário) - Claudia 

Patrícia(Priscila) - Maria(mãe Roselaine esposa do Tom) - Mercia(sogra da Larissa Armagni - Sargento 

Everton(Jean) - Alfredo e Mary - Sebastiana(Geraldo) - Célia (Congregação) - Guilherme (Sulamita)  -                             

Sueli Souza - Elizana - Alan(Portelinha convulsão) - Luan (Portelinha - convulsão)  Isabela(filha da Daniela) - 

Tania Maris(Vó da Larissa) - Mariana(esposa Juan)  - Vera Braz(recuperação cirurgia) - Ana Lúcia (irmã Diác. 

Geraldo) - Antonio G. Peres(Anna Maria Pressatto). 

VIDA ESPIRITUAL  

Andrews(Josyane) - Neula(Sirleia) - Paulo, Henrique, Otávio, Bruna e Patrícia (Eliana) - Mirlene - Hélcio - Muriel, 

Margarete e Leonardo(Hula) - Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Joyce - 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 - Daniel e Rafael(Sonia Borges) - Cintia(família), Carlos 

Jr.(Carlos Gilberto) - Itamar (Rose Marchetti) -  Heitor Pontes e Darah B. Santos(Aline) - Jorge (Nicole) - 

Luiz(Gorete) - Isidoro, Maria Julia, Fatima(Alexandre do Vale) - Cesar L. Marchetti, Renata Marchetti - 

Juliane(irmã da Keity) - David (Élena) - Felipe - Cintia(Sonia Borges) - Ricardo e Luiz Roberto(Ana Maria) - Nilda, 

Priscila, João Batista - Eduardo(Sueli Souza) - Cleimer e Silvana - Congregação da Cidade Ocian -                                       

Rev. Nathan e família...  

 

Pastor Auxiliar: Rev. Nathan França (98881-4685) 

Presbíteros:    Luiz Alberto Ferreira Souza                                        

Luiz Carlos Corrêa 

Diáconos:       José Leandro Pinto Monteiro 

                       Gilman Pereira da Silva 

Endereço:         Rua Guimarães Rosa, 614, Cidade Ocian                                              

Praia Grande - SP Tel. (13) 98881-4685 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite  

Willian / Evaldo / Alexandre 

próxima quarta-feira 

Willian / Evaldo / Alexandre 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 


