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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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CONSAGRAR FILHOS A DEUS É “COISA” DE MÃES CONSAGRADAS  
“Havendo o menino desmamado levou-o consigo... e o apresentou à Casa do Senhor” 1Sm 1.24 
 

Rev. Nelson França 
   
A história de Ana é bem conhecida; ela não podia ter filhos, e, certo dia enquanto 

orava angustiada ao Senhor, fez um voto segundo o qual, se Ele lhe desse um filho 
varão ela o devolveria a Ele por todos os dias da sua vida. 

Como sabemos Deus ouviu suas orações; ela ficou grávida e nasceu-lhe Samuel. 
Algumas coisas a partir daí me chamam a atenção: 
Primeiramente, o cuidado e o carinho que Ana dedicou a esse menino. Samuel 

não era um filho, por assim dizer comum, ele era fruto de oração intensa, o atendimento 
de um clamor a Deus; para ela ele representava um livramento. 

O segundo ponto que mexe com a minha imaginação se refere ao dia em que Ana 
levou Samuel para deixá-lo com o sacerdote Eli. À luz da Bíblia ele deveria estar com 
apenas três anos. Pois, segundo historiadores, as mães judias amamentavam os seus 
filhos até aproximadamente esta idade. Outro ponto que favorece este cálculo é o fato 
dela ter levado com ele, como oferta ao Senhor, um novilho de três anos. 

Com essa idade certamente Samuel já possuía alguma noção do que estava 
acontecendo; isto é, percebia que estava sendo deixado com outra pessoa que não sua 
mãe. Pense: Qual terá sido sua reação? Terá Eli precisado segurá-lo em meio às 
lágrimas dele e da sua mãe, enquanto se separavam? Como terá sido para Ana a 
viagem de volta? 

Na realidade, Ana havia feito um voto a Deus e o cumpriu e com isso ela tem sido 
exemplo para as mães consagrarem seus filhos a Deus, e, consagração nunca foi fácil.  

Ela deixou o menino aos cuidados de Eli; mas, hoje, as mães que consagram 
seus filhos ao Senhor, não precisam deixá-los com o pastor (ufa!).  

Entretanto, não pouco esforço físico, emocional e espiritual  se exige delas, pois, 
consagrar filhos a Deus exige dedicação: tempo para orar e ler a Bíblia com eles, trazê-
los assiduamente à igreja, não de vez em quando como muitos o fazem.  

O fato é que consagrar os filhos é investir; é levantar cedo nos domingos para 
trazê-los à EBD. Orar com eles ao dormir, ao acordar, nas refeições, ensiná-los a clamar 
nos dias difíceis, a agradecer nos dias vitórias, livramentos. É ainda, inteirar-se do 
linguajar deles, dos seus impulsos, de seus valores, orientar as suas escolhas, ajudá-los 
a certar, corrigi-los, ensinar-lhes a justiça e a santidade.          

 
Mães! O custo do melhor presente que seu filho pode lhe dar é a sua própria 

consagração; pois, mães consagradas consagrarão seus filhos a Deus. 

 

   

REFLEXÃO DA SEMANA 



  
 
 
    PÚLPITO 

Culto matutino: Presbº José Luiz 

Castanho de Mattos e  

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 

 

 

 

 

    

E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças, será 

no próximo sábado dia 17/05 das 

15hs às 17hs.  

 

 

 

     OFICINA DE TEATRO 

 Próximo sábado dia 17/05 às 18h, 

teremos mais uma oficina de teatro. 

Não falte! 

 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

                          Versículo da semana: 

 

“Finalmente, irmãos, tudo o 

 que é verdadeiro, tudo 

                que é respeitável, tudo o que 

                 é justo, tudo o que é puro,  

          tudo que é amável,  

tudo  o que é de boa  

fama, se alguma virtude há e                                                                         

   se algum louvor  existe,  seja isso que 

ocupe o vosso  pensamento.” 

                              Filipenses 4.8 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.suacidade.com/sites/default/files/images/teatro-375x300_0.jpg&imgrefurl=http://suacidade.com/secma-promove-oficina-de-iniciacao-teatral-para-criancas&h=300&w=375&tbnid=qvBokydqUCi0IM:&zoom=1&docid=ba8d_aNgnZRPpM&hl=pt-BR&ei=SbdGU4aFFNGa0gGWxIG4Dw&tbm=isch&ved=0CKACEIQcMF04ZA&iact=rc&dur=727&page=16&start=189&ndsp=11


 

             

 

 

                 NESTA SEMANA 

06/05 – Antonio Raimundo (3371−4103) 
06/05 – Lucas Lima (3481-2120) 
07/05 − Renata (congregação) 
09/05 – Irineu Honorato (São Paulo) 
09/05 – Manoel & Marineuza (cas.) 
09/05 – Marcelo Cortinas (3481-5252) 
09/05 − José de Souza (congregação) 
10/05 – Evaldo & Ruberlene (cas.) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 15/05 − Na Igreja 

               

Dias 22 e 29 - Em Aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio hoje às 17h45. Usar beca azul. 
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) 

 

Pastor José Dilson 

Conforme informação recebida do Rev. 

Obedes Ferreira, repasso para oração: 

Informo a todos que o julgamento dos 

missionários no Senegal foi novamente 

adiado, agora para o dia 20 de maio de 

2014. Umas das pessoas necessárias no 

julgamento não foi convocada. 

Continuemos em oração! 

                 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Dia 15/05 - Escola Maestro - Vila Mirim 

(300 crianças) 

 

17 - E.B.I. (Escola Bíblica Infantil)  

 Casa de Acolhimento em Praia Grande 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

12/05 – Samuel de Lacerda Prado −Congregação 
13/05 – Geová & Regina (cas.) 
13/05 – Paulo & Eliana (cas.) − Congregação 
14/05 – José de Souza & Renata − Congregação 
15/05 – Hula Marchetto (3473-6332) 
15/05 – Kauany Cruz (3471-5813) 
17/05 – Reinaldo Corredor (011−99691−3129) 
17/05 – José Sena & Edna 
18/05 – José Elder & Cláudia − Congregação 



  
 
 
 

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(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) − Leticia Rocha (prima Regiani) 

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).                       

Congregação da Cidade Ocian, seminarista Nathan e família... 

TRABALHO 

     PATRÍCIA DO CARMO. 
 

 ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Culto matutino 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 

Raimundo / Jean / Lucas 

Próxima quarta - feira 

Claudio 

 


