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“CREIA: MORREMOS E RESSUSCITAMOS”  
“se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... porque morrestes...” Colossenses 3.1-3 
 

Rev. Nelson França  

 

A ressurreição do cristão é algo tão certo que Paulo trata este assunto no pretérito, 
isto é, como algo já consumado; cf. Colossenses 3.1.  

Ele liga esta realidade com o fato de crermos em Jesus. Ao crermos já estamos na 
condição de salvos, embora ainda não desfrutemos da plenitude disto, assim também se 
dá com a nossa ressurreição, que apesar de não consumada em nós, já nos está 
perfeitamente garantida em Cristo Jesus. 

Essa mesma ideia de ressurreição já realizada, Paulo declara aos crentes de Éfeso, 
dizendo que Deus os ressuscitou (pretérito perfeito) juntamente com Cristo e os fez 
assentar (pretérito perfeito) nos lugares celestiais em Cristo Jesus, cf. Efésios 2.5-6. 

O objetivo de ensinar aos fiéis esta realidade era lhes abrir os olhos para algo que 
eles não estavam prestando atenção: no eterno. 

Aqueles crentes, assim como a maioria de nós hoje, estavam cuidando mais das 
coisas terrenas, que são efêmeras, passageiras, do que das espirituais, permanentes. 

O intuito de Paulo é conduzir os crentes a “buscar as coisas lá do alto”, “pensar nas 
coisas lá do alto”, ou seja, embora vivam neste mundo, devem viver como se não 
estivesse mais aqui, na consciência de que são cidadãos do céu. 

Na verdade, isto tem a ver com outro fato, também dado como, espiritualmente, já 
ocorrido: nós morremos. Isto é declarado em Colossenses 3.3: “porque morrestes”. 

O que pode ser notado no ensino paulino é que a doutrina da ressurreição, uma vez 
conhecida pelo crente e devidamente compreendida, produzirá em seu viver um 
resultado prático; o que, aliás, deve ocorrer através de todas as doutrinas bíblicas. 

É na confiança que Jesus ressuscitou dos mortos que fundamentamos a nossa 
confiança de que nós também, assim como ele, ressuscitaremos.  

Todas as afirmações do evangelho tem como fundamento o evento da ressurreição. 
Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, “é vã a nossa pregação, e vã, a nossa fé”.  

Comemorar ou celebrar a Ressurreição de Cristo é de certa forma, comemorar a 
nossa própria condição.  

Logo, esta é uma comemoração para os que creem em Jesus, o Senhor ressurreto, 
que está vivo e nos assegura que também viveremos com ele.  

Crer na ressurreição deve nos conduzir a um viver diferente; como alguém que não 
mais pertence a este mundo, cf. Jesus afirmou: “Eles não são do mundo, como também 
eu não sou” (João 17.16). 

Enfim, Feliz Páscoa! 

 

   

REFLEXÃO DA SEMANA 



 

  
 
 
    

PÚLPITO 

Culto matutino e vespertino:  

 Rev. Nelson França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos 

dízimos e ofertas. Seja um 

dizimista fiel. 

 

ELEIÇÃO PARA DIACONOS 

Conforme a igreja vem sendo 

notificada, no dia 04/05/14, após 

o culto vespertino haverá 

Assembleia Geral Extraordinária, 

com vistas à Eleição de Diácono. 

Durante esta semana poderão ser 

indicados ao Conselho nomes 

para o cargo. 

Oremos pela direção de Deus. 

 

UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 
   Todas as crianças estão 

convocadas para a reunião plenária 

hoje durante o Culto Infantil. Não 

deixe de participar. 

 

 

   

 

 
        

 

 

 
        

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 
 

Não haverá  

 Motivo: Cantata de Páscoa      

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carolina / Vitoria 

4 a 6 anos 

Patricia 

7 a 10 anos 

Regina/Sandra 

 

 

              
           

        

CIRCULO MÃES EM ORAÇÃO 

Dia 25/04 às 15hs na 1ª Igreja 

Batista Central de PG à                      

R. Espirito Santo, nº 506 - Boqueirão. 

 

 

REUNIÃO NOS LARES 
     A UMP estará realizando no próximo 

sábado 26/04 às 19hs mais uma 

reunião nos lares. 

 

 

 

      ARTESANATO 

     Nosso artesanato continua 

funcionando todas as sextas-feiras 

das 14hs às 18hs.  

Temos aulas de: bordado, pintura 

em tela, crochê, tricô, pintura em 

tecido e etc... 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

Alguns objetos perdidos 

(bíblias, guarda-chuvas,etc.) 

foram encontrados  

e estão a disposição dos  

proprietários na Secretaria 

 



             

 

 

                 NESTA SEMANA 

15/04 – Valentin & Vália (cas.) 
15/04 – Miguel Schmidt (Santos) 
15/04 – Fabrício & Cristina (cas.) 
17/04 – Aparecida A.Bruder (3477−2526) 
17/04 – Evaldo Souza (3473−6300) 
17/04 – Carlos Gilberto (3473−6011) 
18/04 – Vitória Peraçolo (99168−4445) 
19/04 – Ivete Moura (3302−4700) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 24/04 − na Igreja 

           

                          

24/04 - Em Aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD 

Não teremos ensaio durante a semana 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

República Centro-Africana: A República 

Centro-Africana é um país de maioria cristã 

que, em 2013, testemunhou uma violência 

brutal contra os cristãos por parte do 

movimento Seleka, uma coalizão de rebeldes 

insatisfeitos com o regime. Aparentemente, 

não possui uma agenda islâmica, mas é 

composto, em sua maior parte, de 

muçulmanos estrangeiros que têm devastado o 

país, alvejando especificamente os cristãos. 

Isso é evidente pela profanação das igrejas e 

pelo número elevado de ataques violentos 

contra cristãos através de roubos, sequestros, 

torturas e assassinatos, incluindo o de 13 

pastores. Oremos pelos nossos irmãos. 

 

 

 

 

                 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

                               

Versículo da semana: 

 

 

                   Eu, o Senhor, esquadrinho o 

coração, eu provo os pensamentos; e isto para 

dar a cada um segundo o seu proceder, 

segundo o fruto das suas ações. 

Jeremias 17.10 

 

SECRETARIA 
Excepcionalmente a Secretaria da Igreja não 

funcionará no dia 21/04 devido ao feriado. 

Retornamos às atividades  

no dia 22 terça-feira. 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Dia: 24/04 

Escola Carrossel Vila Margarida / SV 

(50 crianças) 

26 - Mutirão Missionário no                  

Parque das Bandeiras 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

21/04 – Elzir (3472-1486) Congregação 
22/04 – Giovana A. Cimas (3473−3428) 
23/04 − Vilma da Silva Oliveira (3379−3765) 
23/04 – Regiani & Jean (cas.) 
23/04 – Isabelly Stuart (3591−9730) 
24/04 – Hilda Santos (3473−2003) 
26/04 – Otávio (3473−3635) Congregação 
27/04 – Joyce Melo (3473−8116) 



  
 
 
 

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 - Arlete (Alfredo) - 

Sandra, José Melquior , 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) 

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) -  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 18hs  

 

 

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) 

  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 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje 

Manhã e Noite 

Raimundo / Jean / Lucas 

Próxima quarta - feira 

Marcos 

 


