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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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LIGADOS À JESUS – EIS O SEGREDO DE UMA VIDA ABUNDANTE 
“...Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto...” João 15.5  

 
Rev. Nelson França 

 
Se perguntássemos a um agricultor, como é possível uma árvore ser uma excelente 

produtora de frutos, o agricultor apresentaria uma série de fatores necessários para que tal 
produção viesse a ocorrer. 

Ele falaria do preparo do solo, onde se encontra essa árvore, da umidade, dos sais e 
minerais, adubos e etc. 

Mas, se nós perguntássemos a ele, como é possível um ramo produzir muito fruto, a 
situação mudaria completamente; pois, o ramo de si mesmo nada pode fazer, ele depende 
da árvore. Portanto, a sua resposta seria: que para esse ramo dar muito fruto, ele precisaria 
estar ligado a uma árvore boa; assim, naturalmente, seu fruto seria abundante e bom. 

É acerca disso que Jesus trata no evangelho de Jo 15.5, ele diz “ser a videira e nós os 
ramos”. Se ele dissesse que nós éramos a videira, a produção de fruto seria, de certo modo, 
de responsabilidade exclusivamente nossa. Contudo, Ele é a videira e nós os ramos. Ou 
seja, Ele, é a árvore responsável pelo fruto. 

No v.5 Ele afirma, ainda: ”Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto”. 
Isto é, se a nossa vida espiritual tem manifestado pouco fruto, o problema não está 

primeiramente na árvore, ela é excelente; mas, também não está no quanto temos feito ou 
deixamos de fazer em relação a isso. Observe que a nossa tendência é fazer uma análise, 
exatamente, neste sentido. 

Entretanto, quando a questão é a necessidade de uma vida espiritual mais abundante, 
em termos de fruto, uma avaliação correta, bíblica, é aquela que nos conduz a considerar no 
quanto estamos ligados a Cristo. 

Isto significa que a nossa maior necessidade para experimentar uma vida espiritual 
abundante, prazerosa, agradável a Deus, não é fazer, fazer e fazer, como geralmente 
imaginamos, porém, desejar, como diz o hino: “Mais, mais de Cristo”. 

Como eu necessito disso! Desejar mais e mais de Jesus! 
Enfim, trabalhar, consagrar, servir, adorar e etc., deveriam sempre, ser disposições e 

atitudes consequentes dessa augusta ligação dos ramos (nós) à videira (Jesus). 
Portanto, se há algum esforço a “ser feito”, para usufruir uma vida espiritual abundante 

em fruto agradável a Deus, esse empenho deverá ser no sentido de buscarmos o máximo 
possível, estarmos ligados a Jesus. Somente assim daremos muito fruto, naturalmente. 

Jesus mesmo nos assegura esse resultado, com as seguintes declarações: “sem mim 
nada podeis fazer”, e “Quem permanece em mim, e eu, nele” – preste atenção nisso – “esse 
dá muito fruto”.  

Portanto, ligue-se, literalmente, mais e mais a Jesus.      
 
 
 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

    
              UNIÃO DE CRIANÇAS PRESB. 

   Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária hoje                    

durante o Culto Infantil.                                               

Não deixe de participar!   

 

 DEPARTAMENTO                                    

ROSAS DE SARON 

Reunir-se-á na quarta-feira dia 

21/01 às 15hs na residência da 

sócia Karina, R. 32, nº 80                     

apto. 134 – Vila Mirim                       

Praia Grande 

    

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão 

colocadas no boletim mediante 

confirmação dirigida à secretaria                 

na semana do evento. 

PÚLPITO 

Culto matutino:                                       

Nossos jovens universitários 

membros da ABU                                  

e vespertino: Rev. Nelson França. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos      

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

É com grande tristeza que 

notificamos o falecimento da 

nossa irmã Neusa dos Santos Silva,          

no dia 13/01. 

Oremos para que Deus conforte 

os seus familiares. 

 

REUNIÃO DE HOMENS 

Tendo em vista os eventos que 

envolvem a 1ª, 2ª e 3ª sexta feira 

de Janeiro, a 1ª Reunião de 

Homens de 2015, ocorrerá 

somente no mês de Fevereiro. 

  

          

 

 

 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Alan 

Perguntas do Breve Catecismo                     

35 - “QUE É SANTIFICAÇÃO”?  

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Sonia 

4 a 6 anos 

Patrícia 

7 a 10 anos 

Sandra/Regina 

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coreia do Norte - Ore pelas refugiadas 

norte-coreanas que vivem na China. Elas são 

frequentemente vendidas para a prostituição 

ou são entregues em casamentos abusivos. 

As Portas Abertas pastoreia e ministra estudo 

bíblico para cerca de setenta delas. Peça ao 

Senhor que as ajude a crescer na fé, a fim de 

que alcancem suas compatriotas com o 

evangelho. 

                        NESTA SEMANA 

14/01 − Evanilde Silva (3371-3384) 
16/01 − Larissa Gabriela de Oliveira (3461-5478) 
16/01 − Antonia Strumiello (3477-9789)Cong. 
17/01 − kylzo da Silva (4106-1173) 
17/01 − Rodrigo Valério (3395-0836) 
18/01 – Maria Eduarda M. Gomes (3222–3832 
18/01 − Ilze Camargo (3302-8840) 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

22/01 - Na Igreja 

29 em aberto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Não haverá programação 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Não haverá programação 

 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

19/01 − Valia Fókin (3591-9086) 
21/01 − Augusto Santos (3591-8339) 
21/01 − Ellen Haiduck (3302-7236) 
22/01 − Maria do Livramento (3473-9561) 
22/01 − Moisés Felipe (3473-9561) 
22/01 − Sarah Barbosa de Paula (3494-3844) 
22/01 − Arthur Rocha (3302-4328) 
24/01 − Marleide Aparecida (3471-5813) 
25/01 − Reinaldo Venturini (3472-6010)Cong. 
25/01 − Edna Cesar (3596-4326) 
25/01 − Paulo & Fernanda (cas.) 
25/01 − Raimundo & Sonia (cas.)      

ANIVERSARIANTES 

              

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido às tarefas naturais do 

ministério que envolve os diáconos               

e tendo em vista o movimento 

excessivo de carros a frente                    

da igreja, bem como o perigo        

que isso traz às crianças, os diáconos, 

solicitam aos pais maior atenção                   

com seus filhos. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

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) 

  Quarta: Artesanato 14h às 17h 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
SAÚDE 

     Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Elizangela Cozin - Alexandre Gilberto, Cida, 

Gerson, Sueli (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Sônia Tonetti - Georgina - 

Waldomira - Elzir - Zulmira (Lourival Congregação) Fernando Molina - Sarah Abreu(Raquel)  

Rodrigo(Leony) – José Maria Gomes – Maria Eduarda(Regiane).  

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) - Daniel 

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) - Luiz (Gorete)- Isidoro, Lídia, Maria Julia, Fatima (Alexandre do Vale) 

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 em férias 

 

 

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) 

Leandro Soares Santos (3473-2602) 

Lucas Valério (3481.2120) 

Marcelo D. Cortinas (Cel. 7817-1814) 

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.ipocian.com 

www.escriturasomente.com.br 

 

 

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 
Manhã e Noite 

Raimundo/Jean/Lucas                                     

Próxima quarta - feira 

Thiego 

http://www.escriturasomente.com.br/

