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- QUEM DIZEIS QUE EU SOU? - 
“...Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores...” 1 Timóteo 1.15 

 
Rev. Nelson França 

 
As dificuldades de compreensão acerca do ministério de Jesus são inúmeras. Essas dificuldades tem a 

sua origem principalmente no que se refere às expectativas que havia acerca da sua missão. 
O próprio João batista precursor de Jesus, embora tenha dado evidências de estar seguro de que Ele 

era o Messias, quando este se dirigiu a ele às margens do rio Jordão, veio, posteriormente, a demonstrar-se 
inseguro quanto a isso; mandou inclusive que seus discípulos fossem certificar-se com Jesus de que Ele era 
realmente o Ungido de Deus. 

Na verdade o que se dizia de Jesus, e João provavelmente ouviu falar, não era aparentemente coerente 
com o que esperavam dEle. Jesus mesmo declara, que o que se dizia dEle, é que Ele era “um glutão, 
bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores” (Mateus 11.19). 

Por certo, essas acusações lhes eram dirigidas pelo fato de não “viver”, pelo menos publicamente, em 
jejuns, como fazia João, o qual exortava os seus discípulos a fazerem o mesmo. 

Jesus agia diferente; participava das refeições quando convidado, tanto pelos fariseus, como por 
aqueles que os religiosos excluíam de sua companhia. 

Hoje, essa questão de Jesus comer, beber e conviver com os pecadores, não gera dificuldades, quanto 
ao que se esperava dEle como Messias. 

Entretanto, ainda que no meio evangélico haja muitos pontos comuns, quanto ao entendimento da Sua 
obra e missão, há outras dificuldades.  

Muitos acreditam, por exemplo, que faz parte de sua missão curar os que creem de suas enfermidades, 
conceder-lhes uma condição econômica confortável, livrá-los de problemas de toda sorte que porventura os 
envolva; e, ainda, preservá-los de qualquer desventura. 

Não resta dúvida que tais expectativas, ao fim, gerarão insegurança. Pois, elas não condizem com a 
realidade da missão de Jesus. Logo, o que se percebe, é que os elementos dessa expectativa estão na 
verdade em conformidade com os anseios do homem e não com o plano de Deus. 

Ou seja, eles não esperavam o Messias na pessoa de Servo Sofredor. E, aí nos deparamos com um 
grande problema, pois, este Messias, segundo muitos creem, não é Aquele segundo Deus. 

O Messias veio ao mundo para “salvar o seu povo dos pecados deles” (Mateus 1.21). Cf. o nosso texto 
base, Paulo afirma: “que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores” (1Timóteo 1.15). 

Aos coríntios ele escreve: “Cristo morreu pelos nossos pecados” (1 Coríntios 15.3). Ele era o Cordeiro 
de Deus. A função do cordeiro era ser oferecido em sacrifício, morrer em lugar do ofertante. 

Cremos que cuidar da vida do homem, promovendo possíveis curas, livramentos, prosperidade e tantos 
outros cuidados, faz parte da generosidade de Deus; é graça comum, que se estende até mesmo aos que 
não creem. 

Mas, no que se refere à missão de Jesus, esta é objetiva. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. 
Por isso a sua obra foi consumada. Se sua missão fosse enriquecer, curar, livrar e etc., então, estaria por 
consumar-se; pois haveria, ainda, muitas curas a fazer, pobres a enriquecer e oprimidos a livrar.  

Mas, a Sua obra foi concluída, pois, “tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, 
assentou-se à destra de Deus” (Hebreus 10.12).  

Enfim, Jesus é um só. Não há Jesus para o jeito e interesse de cada um E para Ele é importante você 
dar a conhecer quem é ele: “...quem dizeis que eu sou?”     

 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



                                                                               
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

 
        

  VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta sexta - (15/01) das                                 

20hs às 24hs, teremos mais um 

momento reservado para oração. 

 Venha desfrutar desse privilegio 

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário 

 

              DEPARTAMENTO ROSAS DE SARON 

Reunir-se-á na quinta-feira dia 14/01 às 

15hs na residência da nossa irmã 

Ana Paula Peraçolo, Rua Santo 

Antonio de Pádua, 321 - Vila Nova 

Mirim. Praia Grande. 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

  SERÁ NO PRÓXIMO SÁBADO                              

(16/01) AS 14HS. 

 

 

TARDE LEGAL 

Atenção crianças!!! 

Será no próximo sábado dia 16/01 das 

14h às 17h na Igreja. Solicitamos a 

colaboração dos pais, trazendo                 

suas crianças. 

 

   E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será 

no próximo sábado dia 16/01 das 

15h às 17h.  

 

              

  

 

 

 

 

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.       

       

 CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã o Rev. Nelson estará 

ministrando a Ceia do Senhor na 

Congregação Ocian                                           

e à noite na igreja. 

 

CRIANÇAS NO TEMPLO 

Em vista da celebração da Ceia do 

Senhor no culto vespertino, as 

crianças permanecerão                         

junto aos pais, no templo. 

                 

REUNIÃO DE HOMENS 

Tendo em vista os eventos que 

envolveram a 1ª ,2ª e 3ª sexta feira de 

Janeiro, a 1ª Reunião de Homens de 

2016, ocorrerá somente                                 

no dia 22/01(penúltima 6ª-feira). 

         

 

AVISOS 

                   

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Não haverá devido a                                

Ceia do Senhor. 

Crianças no templo com os pais. 

Berçário aberto para crianças                     

de colo. 

 

  

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a                        

Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo                      

com os pais. 

  

                                     



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local 

 

 

 

 

 

 

SRI LANKA - “Quando nós 

aceitamos Jesus, havia muitos 

problemas. Eles nos apedrejavam e 

lançavam bombinhas em direção à 

nossa casa. Mas nós não recuamos. 

Nós avançamos”, afirma o pastor 

Dinesh. Ore para que os cristãos 

locais perseverem na fé. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTESANATO 

Em férias, voltando suas atividades                   

em fevereiro 

 

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 

05/01 − Thiego Haiduck (3302-7236) 

06/01 − Antonio & Maria José (cas.) 

08/01 − Raquél Albiero (3591-1589) 

08/01 − Artesanato 

08/01 − Roselaine Valeria (3395-0836) 

10/01− Raquel  Kiziran & Julio (cas.)Cong 

10/01− José Nogueira (3479-2683)Cong 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 

Dia 14/01 na igreja 
21 e 28 em aberto 

CORAL 

Sem programação. 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

14/01 − Evanilde Silva (3371-3384) 

16/01 − Larissa Gabriela (3461-5478) 

16/01 − Antonia Strumiello (3477-9789) 

17/01 − kylzo da Silva (98115–9468) 

17/01 − Rodrigo Valério (3395-0836) 

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 
Hilda Cabral - Sonia, Alexandre Gilberto, Sueli,(Carlos Gilberto) Rodrigo (Karina) -  
Waldomira - Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ian (Rosalina)  Vitor Hugo 
Peraçolo - Maria (mãe da Mara Ledo) - Sarah Abreu - Neula cirurgia(Sirleia) Patrícia 
Santos do Carmo - Maria (mãe Roselaine) - Eli Conceição - Maria(mãe da Mara Ledo). 
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) 

Alexandre Pereira do Vale (3017.2787) 

Claudio Peraçolo (3474.3968) 

Constantino Gonçalves (3061.5703) 

Jean Morais (3329.5263) 

Leandro Soares Santos (3473.2602) 

Lucas Valério (3481.2120) 

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 

Leandro/Alan/Constantino  

Próxima quarta - feira 

Willian 


