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“FOI POR POUCO” 

“Mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel... Já agora não subsistirá o teu      

reino...” (1 Samuel 13:10, 14) 

 

Rev. Nelson França 

 

       Na maioria das vezes quando alguém usa o termo “foi por pouco”, significa que ele se 

livrou de alguma situação difícil. No transito, por exemplo, é comum alguém se expressar 

dizendo: foi por pouco que não bati o carro ou sofri um acidente. 

Mas, com o rei Saul, o sentido desse termo se aplica de forma diferente, pois, foi “por 

pouco", que ele não teve o seu reinado confirmado para sempre. 

Tudo aconteceu porque ele deveria esperar por Samuel em determinado local, para que 

este oferecesse sacrifício ao Senhor: “Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu 

descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas; sete dias esperarás, 

até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer” (10:8).   

O prazo da espera era por sete dias, mas, as circunstâncias vividas pelo rei Saul, 

pressionavam para que a cerimônia de sacrifício ocorresse o mais rápido possível. 

Para maior dificuldade do rei, o prazo estava por terminar e o profeta não chegava. Não 

conseguindo conter-se, Saul decidiu pelo que lhe parecia ser a solução, e ofereceu ele mesmo o 

holocausto e as ofertas pacíficas. Porém, cf. o texto, “Mal acabara ele de oferecer o holocausto, 

eis que chega Samuel...” (13:10). O argumento de Saul foi a demora de Samuel e a necessidade 

do sacrifício. Contudo, nada justificou a sua atitude. 

Ou seja, há situações, até mesmo extremas, que não nos cabe tomar quaisquer medidas. 

Principalmente, quando elas discordam das ordens de Deus. Quando a situação demanda 

nisto, o melhor é suportar as pressões e até mesmo nos sujeitar a sofrer o prejuízo do que por 

nós mesmos tomar medidas pessoais. 

Por não considerar isto, muitos hoje sofrem incontáveis prejuízos. Foi o caso de Abrão e 

Sara, que embora conhecessem a palavra de Deus sobre o assunto que os incomodava, não 

suportaram a pressão do tempo, e também tomaram medidas pessoais sobre a situação e 

assim nasceu Ismael, filho da escrava – quantas lutas familiares isto trouxe? Bastava esperarem 

o tempo de Deus. 

A verdade é que por não suportar um pouco mais a pressão da espera, nem a 

possibilidade de que Samuel não viesse, o rei Saul colocou o seu reino a perder. 

Portanto, não nos desesperemos pelo tempo que passa e o que esperamos de Deus, não 

vem. Nem pelas pressões que sofremos, sejam interiores ou exteriores. As nossas soluções 

pessoais não valem a pena, mesmo quando nos parecem as melhores. 

Tenhamos paz, paciência e confiança plena em Deus o nosso Senhor e Pai.  

 

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 

 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

No templo com os pais 

 

 

 

 

 

FÉRIAS PASTORAIS 

O pastor estará desfrutando férias  

de 14/01 a 04/02. 

Nesse período a igreja estará sob 

os cuidados do Conselho. 

 

 

E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças, 

será no próximo sábado dia 

18/01 das 15hs às 17hs.  

 

 

 e  

CULTO DOS JOVENS E ADOLESCENTE 

     Será realizado no próximo 

sábado dia 18/01 às 19:30hs. 

 

 

RETIRO ESPIRITUAL E FAMILIAR 

Será realizado em Miracatu de 

28/02 a 04/03. 

Informações e inscrições com 

Mayla (3474-3968) e Catia. 

 

 
 

 

 

 

BREVE CATECISMO 

   No templo com os pais 

 

AVISOS 



  

Nesta semana 

 

08/1 – Neusa Santos (98808-5539) 

08/1 – Raquél Albiero (3591-1589) 

08/1 – Artesanato 

08/1 – Roselaine Valeria (3395-0836) 

09/1 – Filipe Mattos  

10/1 – Kely Cristina (3473-3280) 

10/1 – Raquel de O. Kiziran (cas.) 

10/1 – José Nogueira (3479-2683) 
 

Próxima semana 

 

14/1 –  Almerinda Rosa (Meire) 

14/1 –  Evanilde Silva (3371-3384) 

16/1 –  Larissa G. de Oliveira (3461-5478) 

16/1 –  Antonia Strumiello (3477-9789) 

17/1 –  kylzo da Silva (4106-1173) 

17/1 – Rodrigo Valério (3395-0836) 

18/1 – Ilze Camargo (3302-8840) 

19/1 –  Valia Fókin (3591-9086) 

ANIVERSARIANTES 

 

 

 

CAMINHADA 25 ANOS 

Dia 22 de fevereiro 2014 às 

8:30hs sábado de manhã. 

Adquira o Kit com o 

Diácono Raimundo a R$ 20,00. 

Garanta o seu. 

 

Trajeto: 

Igreja – Calçadão – Forte 

Forte – Calçadão – Igreja 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 

16/01 às 20h - igreja 

23/01 em aberto 

 30/01 às 20h - Av. Guilhermina, 423  

apto. 25 - (Andrelina) 

 

 

ESPAÇO DE MISSÕES 

IRAQUE:  

Uma bomba explodiu em um mercado ao ar 

livre perto da área cristã de Athorien, no 

Iraque, matando 11 pessoas e ferindo 21. A 

comunidade cristã no Iraque é estimada 

entre 400 mil e 600 mil pessoas e tem 

sofrido frequentes ataques da Al Qaeda e de 

outros grupos de radicais.  

Oremos pelo povo Iraquiano. 

 
 

NOSSOS MISSIONÁRIOS 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicilia (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje 

Manhã e Noite 

Alexandre/Willian/Thiego 

 

Próxima quarta - feira 

 

Claudio 



 
 
 

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 (pai do Francisco) - Álvaro e Olidir (pais 

Sonia Tonetti) - Claudete (cunhada Samuel) - Katia (conhecida Vagner) - Nilva (irmã da 

Gebrim e Ilze), Elizangela Cozin - Arlete (irmã Alfredo) - Sandra(cunhada Carlos Gilberto)  Laura 

(Mercedes) - Ian (neto Rosalina) - Juraci (mãe Vanuza) - Vanessa (Cristiane)  Atos(sobrinho 

Willian) - Rodrigo (Karina). 

VIDA ESPIRITUAL 

    Paulo, Henrique, Otávio(Eliana) - Mirlene - Hélcio - Muriel, Margarete e Leonardo(Hula) 

Roberto  Jorge(Lourdes) - Adriano e Keity - Paulo Armagni - Valentin - Roberto - 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(Karina) 

Beatriz, Emerson, Eliedson(Alfredo) - Família Itapeva(Eliana Lisboa) - Sonia Soares(família) 

Lettícia) Carlos Gilberto(família). 

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

 

 
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 (retorno dia 07/02)  

 

 

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 (3326.7829) 

Samuel Lima (9107.2142) 

Valter Godoy (9129.6530) 

  Diáconos 

  Alan do Carmo (3474.5811) 

  Alexandre do Vale (3017.2787) 

  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 


