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- SEJA PACIENTE! SAIBA ESPERAR! - 
“Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu”. 

Eclesiastes 3.1 
Rev. Nelson França 

 
Creio que o exercício da paciência é um dos mais penosos. 
Uma evidência disto, é que por vezes preferimos agir rápido, mesmo que com o risco de 

pôr coisas preciosas a perder, do que simplesmente exercitar a paciência. 
Nós, por natureza, somos inclinados às decisões e escolhas rápidas; isto, tanto no que 

se refere às coisas simples, como às de maior relevância.     
A impressão que temos, é que não perder tempo, por si só se constitui numa vantagem.  
Contudo, que valor pode haver em agir rápido, se com isso não obtemos o resultado 

desejado; ou ainda, escolher rápido, e devido a isso fazer uma escolha mal feita? 
É fato, que queremos ignorar que há sempre, uma grande chance de cometermos erros 

em função da rapidez; bem como fazer escolhas erradas em razão de não refletir 
adequadamente.  

Mas, creio que grande parte dos grandes problemas que as pessoas enfrentam, não é 
por outra razão, senão pela falta de paciência quanto às ações e escolhas realizadas no 
decurso da vida. 

Se tivéssemos noção do quanto o exercício da paciência, atrelada a seu mais excelente 
aliado, que é o tempo, pode contribuir para nossa felicidade, nós desejaríamos mais 
aprender a esperar.  

Mas, infelizmente, nós somente exercitamos a paciência quando não tem outro jeito; e, 
mesmo assim, nem sempre aprendemos com ela, pois é um “exercício” contrariado, 
praticado em meio de muita murmuração. 

Certa vez, alguns irmãos estavam ansiosos por uma decisão, e na verdade tudo já 
estava favorável a eles, mas, havia uma opinião contrária, a qual seria de grande 
importância tornar-se favor. A ansiedade por definir logo, e aprovar a posição deles era 
latente. Porém, era tão importante aquela opinião tornar-se favorável que decidiram esperar. 
Foi um tempo difícil. O desejo era em nome “da lei” dar logo o veredicto. Mas, foi necessário 
passar mais alguns dias na espera, em argumentações. Finalmente houve unanimidade nas 
opiniões. Eles reconheceram que valeu a pena esperar. 

Realmente, em muitas ocasiões é fácil agir rápido, escolher rápido. 
Duro mesmo é administrar os resultados quando essa rapidez não favoreceu. 
Portanto, espere, ouça, use o tempo de espera para analisar, dê atenção aos detalhes e 

pense antes de decidir. 
Ah! Muito importante! Procure avaliar todas as possíveis conseqüências da decisão.  
 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



                                                                               
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

 

        ELEIÇÃO DE DIÁCONO 

 Diante das necessidades da igreja o 

Conselho decidiu promover                       

eleição de diáconos. Para tanto, abre 

espaço para 02 vagas. 

Os nomes poderão ser indicados até 

hoje domingo (29/11). 

A assembleia para eleição será realizada 

no dia 06/12 após o culto. 

      

Curso Bíblico Reformado 

Devido à formatura do seminarista Nathan 

ocorrer no dia 05/12                                    

o Curso Bíblico Reformado                                   

será ministrado no sábado (12/12). 

                          

 

                           REUNIÃO DE ORAÇÃO  

Domingo (06/12) às 08h30, a igreja está 

convidada a participar da reunião de 

oração pela nossa EBD. 

 

        SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

Domingo (06/12) às 17hs haverá                     

reunião plenária. 

Todas as mulheres da IPPG                           

estão convocadas. 
 

              
  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:                           

Presbº José Luiz C. de Mattos                                  

e vespertino: Rev. Nelson França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a Deus 

entregando os nossos dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel.       

 

BATISMO INFANTIL 

Foi batizado no domingo 22/11, no culto 

vespertino, o menor Arthur Duarte 

Torricello, filho de Diego Torricello e 

Jennifer Duarte Torricelo da Silva.  

Que o Senhor lhes dê sabedoria e graça 

para orientá-lo no evangelho.       

 

ELEIÇÃO PRESBÍTERO 

Tendo em vista o vencimento do 

mandato do Presbítero                         

Claudio Ferreira, o Conselho abre                       

vaga para um candidato.  

Para isto teremos uma assembléia para 

eleição hoje (29/11) após o culto. 

 

                 

                   UNIÃO DE MOCIDADE PRESB. 

Hoje teremos reunião plenária após o 

culto, todos os jovens estão convocados. 
      

AVISOS 

                   

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Ana Paula 

4 a 6 anos 

Paula 

7 a 10 anos 

Giuliana 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác Thiego 

  2ª parte das perguntas do numero 75                            

do Breve Catecismo  

 Que proíbe o sétimo mandamento? 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local 

 
 

 

LAOS - Cristãos estão sendo forçados a sair de 

uma aldeia. Nossos contatos locais dizem que 

o governo também não dá documentos 

públicos aos cristãos, como cartões de 

identificação ou passaportes. Por favor, ore 

pelo bem-estar dos nossos irmãos. 

    

PLANEJAMENTO 

Todas as Sociedades e Departamentos 

devem entregar para a secretária Catia, o                     

Planejamento de Eventos                             

para 2016 até hoje 29/11. 

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação dirigida 

à secretaria  na semana do evento. 

 

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. 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

Sem programação 

NESTA SEMANA 
 
24/11 – Débora Escher (3477-5208) 
25/11 – Rosangela R R. de Souza (3027-7148) 
25/11 – Maria Aparecida de J Santos (3494-3514) 
26/11 – Raquél de Paula (3494-3844) 
27/11 – Gilberto de Fátima Resende (3494-3514)  
29/11 – Luis Carlos Moreira (98840-8276) 
 

 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 

03/12 - Ana Lucia e Miro 

R. Padre Manoel da Nóbrega, 89 casa 05.  

10 - Luis e Toninha 

Dias 17, 24 e 31 na igreja 
 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  

Terça-feira, às 19h, na casa da                     

Raquel e Fernando. 

04/12 - Albergue em Santos                              

Saída da igreja às 13h  
 

                PRÓXIMA SEMANA 
 
30/11 – Maria de Lourdes Pereira(3062-6290) 
03/12 − Ricardo & Patrícia (cas.) 
05/12 − Eli & Ibenéia (cas.) − Congregação 
05/12 − Almir Tadeu (11-5571-9696) 
05/12 − Rubens Andrade Souza (3473-6300) 
06/12 − Antônio & Ana Munõz (cas.) 
06/12 − Silas Greb ( 3371-4406) 

ANIVERSARIANTES 

2016 



 
 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 
  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 
  Quarta: Estudo Bíblico 20h 

  Quarta: Artesanato 14h30h  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 
Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Sonia, Alexandre Gilberto, Sueli,(Carlos Gilberto)  
Rodrigo (Karina) - Sônia Tonetti - Georgina - Waldomira - Elzir - Fernando Molina - Rodrigo 
(Leony) - Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ian (Rosalina) - José Fernando(Dilva) - Ana 
(Regina Marchetti) - Maria (mãe Roselaine) - Alessandra(Elisangela) -  Ana (Cynthia) -  Vitor 
Hugo Peraçolo - Maria (mãe da Mara Ledo) - Sarah Abreu - Cidinho (Rev. Cid) - Neula 
cirurgia(Sirleia) -        Ester (cirurgia). 
VIDA ESPIRITUAL 
Fernanda, Angela Messias de Oliveira (Sueli Souza) - 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 - 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 (Carolini) - Daniel e Rafael (Sonia Borges) - 
Família , Carlos Jr. (Carlos Gilberto) - Itamar(Rose Marchetti) - Família (Teresa Cristina) - 
Heitor Pontes e Darah B. Santos(Aline)-Mary (artesanato) - Luiz (Gorete)- Isidoro, Lídia, Maria 
Julia, Fatima (Alexandre do Vale) - Cesar L. Marchetti, Renata Marchetti - Congregação da 
Cidade Ocian - seminarista Nathan e família...  
Emprego  
Sandra Marchetti.  
 

  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(nos lares) 
Sexta 
    Artesanato das 14 às 17h 

 

 

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) 
William Santos (3591.8339) 

 

ENDEREÇO 
Rua Guimarães Rosa, 614. 
Cidade Ocian – Praia Grande – SP 
 

ACESSE: 
www.ipocian.com 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 
HOJE 
Manhã e Noite 
Raimundo/Lucas/Marcelo 
Próxima quarta - feira 
Marcelo 


