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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740(claro) e 98138-9642(vivo) 

 

 

O JOGO AINDA NÃO ACABOU... 
“vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, 

porque os dias são maus” Gálatas 6.9. 
 

Rev. Nelson França 
 

Os recursos da tecnologia nos mostram coisas interessantes. Depois do jogo de futebol, 
afinal é tempo de copa do mundo, podemos rever tudo o quanto se passou; os gols, as 
vaias, as expressões de euforia, lamentos e etc. 

Usando essa tecnologia é possível observar um fato interessante, como por exemplo, 
rever as expressões de alegria de um time que marcou o primeiro gol da partida, sem saber, 
entretanto, que iria perder o jogo. 

Certamente, se eles soubessem o resultado final antecipadamente não iriam manifestar 
aquele júbilo todo ou talvez júbilo nenhum ao fazer o primeiro gol. Porém, no momento do 
gol, gritam e festejam como se verdadeiramente a partida estivesse ganha. 

Na vida também é assim; quantas festas não seriam festas se soubessem o final? 
Quantos risos deixariam de existir se soubessem o final das coisas que os levaram a rir. 

A verdade é que comemoração, mesmo, deve ser feita somente no final do jogo; 
quando já não há mais chance de derrota, quando já se tem direito a tomar posse do troféu, 
quando o 1º lugar no pódio já está assegurado. 

Então, que fazer? Não comemorar os lances favoráveis? Não comemorar os bons 
momentos? Não festejar as boas coisas, por não conhecer o que nos aguarda no final?  

É claro que viver literalmente uma realidade assim nos conduziria a sufocar os 
regozijos, as expressões de alegria, os brados de vitória que o momento oferece. Tudo seria 
triste e frio... penso. 

Por outro lado, ignorar isto por completo nos leva a contar com resultados que não 
obtivemos, com troféus que ainda não são nossos e desfilar medalhas que serão de outros. 

Na verdade, muitas vezes já vimos na realidade da vida, o que a tecnologia nos mostra 
diariamente na copa, ou seja, que as euforias de um gol antes de finalizar o jogo podem 
significar, depois, tão somente risos e gritos vazios. 

É como ver o vídeo de uma alegre e admirável festa de um casamento que se desfez. 
O ideal, portanto, é o equilíbrio, isto é, vamos comemorar sim, os “gols” que fazemos na 

vida, contudo, sem esquecer que o jogo não acabou e não sabemos o tempo que resta.  
Isto pode parecer triste quando olhamos sob o ângulo que fomos nós que marcamos o 

gol, pois, poderá inibir as nossas eufóricas comemorações, mas, nos dá especial alento e 
esperança, quando quem fez o gol foi o adversário e quem sofreu a queda fomos nós. 

“O jogo ainda não acabou” pode não parecer um princípio alegre de se aplicar à vida, 
mas, é biblicamente sábio. 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



  
 
 
    

PÚLPITO 

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino 

 Rev. Nelson França. 

 

CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã o Rev. Nelson estará 

ministrando a Ceia do Senhor na igreja. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade 

 a Deus entregando os nossos  

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

UNIÃO DE MOCIDADE PRESB. 

Hoje teremos reunião plenária 

após o culto, todos os jovens estão 

convocados. 

 

UNIÃO PRESB. DE ADOLESCENTE  

Hoje teremos reunião plenária após a 

Escola Dominical, todos os 

adolescentes estão convocados. 

 

DEPARTAMENTO LÍRIO DOS VALES. 

Reunir-se-á na próxima quarta-feira dia 

25/06 às 15h na casa da sócia Mercedes 

Gabriel da Silva, 

R: Ipanema, 172ap. 31− Jd. 

Guilhermina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 
        

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável - Diácono Claudio 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Vera / Rose 

4 a 6 anos 

Patrícia  

7 a 10 anos 

Paula 

 

 

CIRCULO MÃES EM ORAÇÃO 

Dia 27/06 às 15hs na Igreja 

 Batista da Cidade Ocian  

à R: Vicente de carvalho, nº1.185− Ocean. 

 

REUNIÃO NOS LARES 

     A UMP estará realizando no próximo 

sábado 28/06 às 19hs mais uma reunião nos 

lares, que será na casa do Ricardo e Viviane.  

 

DOAÇÃO DE SANGUE 

O nosso irmão Renan solicita á igreja 

participar de doação de sangue ao seu irmão 

que esta muito doente. 

Nome: Cristian Neves Viana  

Hospital: Santa Casa de Santos 

Horários: 08hs. às 17hs. seg.  a sexta e aos 

sábados 07hs. as 11hs. 

Estacionamento gratuito 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

Alguns objetos perdidos 

(bíblias, guarda-chuvas, etc.) 

foram encontrados e estão a disposição dos 

proprietários na Secretaria 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 

 

“Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da 

vida; o que vem a mim jamais terá fome; e 

o que crê em mim jamais terá sede. Porém 

eu já vos disse que, embora me tenhais 

visto, não credes. Todo aquele que o Pai me 

dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de 

modo nenhum o lançarei fora.” 

 João 6. 35-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 

 

                 NESTA SEMANA 

16/06 − Sonia Sant’ana (3329-6483) 
17/06  − Paula Guimarães (3017-4536) 
18/06 − Conceição Saorim (3302-7669) 
18/06  − José Andrade & Nilde (cas.) 
18/06 − Maria José Santos (3473-8292) 
21/06  − Leandro & Cynthia (cas.) 
21/06 − Sueli Aparecida de Oliveira (3473−6011) 
22/06  − Rafaela Alves (3302-6072) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

 

26/06 − R. Ipanema, 321− ap. 103 

Jd. Guilhermina −PG. Paulo e Ivete 

03/07 - em aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  
Ensaio na terça feira, das 19h às 21h,         

na casa da Raquel e Fernando. 
 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 Egito: 

Embora os cristãos tenham liberdade 

religiosa, estão sujeitos a discriminação 

por parte da sociedade e de 

representantes do governo. Certo líder 

cristão afirmou: "A situação que vejo a 

meu redor frequentemente me entristece. 

Em minha cidade, que costumava ser 

inteiramente cristã, o quadro piora 

diariamente. 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

 

Não haverá programação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

23/06 − Alexandre Druwe  (3561-4285) 
23/06 −Cláudio Ferreira (3591-1589)  
23/06 − Kauê (3481-2120) 
24/06 − Gustavo Haiduck (3302-7236) 
24/06 − Lílian Silva (9155-2237) 
24/06 − Marineuza Quintas (3591-4242) 
27/06 − Karen Christine (3027-9857) 
28/06 − Paulo Laís (3472-5379)  
28/06 − Maria Luisa S. Nunes (3014-2628) 
28/05 − Vitor Farias (8836-2857) 



  
 
 
 

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 - Sandra, Alexandre Gilberto, Ana 

(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) − 

Cristian (Renan)−Sarah( Fernando e Raquel), Sônia Tonetti − Jaime (Maria do Céu).  

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) - Heitor Pontes N. 

Alves Bezerra e Darah B. Santos(Aline)− Mary (artesanato). 

Congregação da Cidade Ocian −seminarista Nathan e família...  

TRABALHO 

     PATRÍCIA DO CARMO. 

 

 
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 das 14 às 17hs  

 

 

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 (3371.4103) 

  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 

Thiego ou Willian 

 


