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OS ÂNIMOS PODEM MUDAR – ISSO PODE SER BOM OU RUIM 
“Passou Esaú a odiar Jacó... Então, Esaú correu ao encontro e o abraçou (Jacó)...” Gênesis 27.41 e 33.4 

 
 

Rev. Nelson França 

 
 

Como toda criança eu fazia coisas erradas. Minha mãe, claro, aliás, nem sei se isso é claro nos 
dias atuais, me corrigia. Na verdade, nem sempre a correção acontecia no momento, não por 
negligência dela, mas, porque eu corria, me escondia, passava horas fora de casa.  

O problema é que havia um limite de tempo pra minha “fuga”, pois, ao anoitecer não tinha jeito, 
tinha que voltar pra casa. 

Essa volta não somente era certa, mas, complicada. Afinal, eu sabia o que me aguardava. 
Entretanto, pelas experiências anteriores em situações semelhantes, e, infelizmente não eram 

poucas, eu havia aprendido a contar com um possível fator que me era favorável, caso ocorresse, e 
geralmente ocorria: a mudança de ânimo de minha mãe com respeito à sua razoável ira. 

Essa mudança de ânimo significava que horas depois do fato, ela já não estava mais tão irada 
como no momento da minha “arte”. Claro que poderia se dar o contrário, como por exemplo, ela ficar 
ainda mais aborrecida e agravar ainda mais a correção, mas, na maioria das vezes a “fuga do 
flagrante” me foi favorável. 

Quando considero acerca desses fatos, mesmo sem perder de vista que as pessoas são as 
mesmas e não mudam sua personalidade, concluo que os ânimos delas podem mudar com o passar 
de poucas horas. 

Com certeza, não foi somente a minha mãe que por vezes teve seu ânimo alterado do meio do 
dia para a tarde. Muitas vezes, isto ocorreu comigo.  

Da manhã para a tarde, muitos mudam de opinião sobre determinada situação, 
independentemente da própria situação em si, ser alterada.  

A cabeça “esfria”, refletimos mais sobre o assunto, conseguimos olhar as coisas por outro 
ângulo e acabamos dando um tratamento diferente sobre o assunto. 

Agora, isto é bom? Depende do ponto de vista.  
Pra mim, parecia ser bom o ânimo de minha mãe mudar para mais calmo.   
Mas, será que de fato era bom ela amenizar a correção?  
Não seria melhor que ela me mostrasse que o tempo não altera a correção? Ou ainda, que a 

minha fuga só agravava ainda mais a minha “pena”?  
Creio que a mudança de ânimo também pode ser algo positivo. Quando por exemplo ela 

corrige opiniões erradas; altera disposições para o mal; ameniza mágoas e ressentimentos; ou ainda 
quando transforma possíveis reações negativas em atitudes abençoadoras. 

Enfim, eu creio mesmo que os nossos ânimos podem mudar; e, que Deus nos criou com essa 
possibilidade. Contudo, precisamos ser sábios e prudentes pra analisar com discernimento o 
produto dessa mudança. 

Por certo, algumas disposições devem ser mantidas, inalteradas. Mas, sem dúvida alguma, há 
outras, cuja mudança de ânimo, para com elas, poderá ser extremamente benéfica.  

Deus nos ajude! 
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VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Sexta (15/07) 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 

 

CHÁ DE BEBÊ 

No próximo sábado (16/07) às 15h, 

na igreja. Venha se alegrar com a                           

Regina. Haverá momentos de 

gratidão e louvor a Deus pelo neném 

que vai chegar. Moças e Senhoras 

participem! 

 

CURSO BÍBLICO REFORMADO 

Curso Bíblico Reformado estará                         

em  período de férias.  

 As aulas ministradas pelo Rev. 

Nathan França retornarão em 02/08. 

 
 

             

PÚLPITO      

Devocional pela manhã                                

e Culto vespertino                          

Rev. Marcos Agripino,                   

Secretario Executivo da Agência  

 Presbiteriana de Missões 

Transculturais.  

 

Ceia do Senhor 

Como parte do culto vespertino 

celebraremos a Santa Ceia.                          

É sempre uma ocasião especial para 

todo o crente.  

Não deixe de participar. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade                               

a Deus entregando os nossos                       

dízimos  e ofertas.                                                        

Seja um dizimista fiel   

    

 DIA DO DIÁCONO 

No dia 09 de julho foi comemorado 

o Dia do Diácono. 

Parabenizamos os nossos Diáconos e 

louvamos a Deus por suas vidas e 

ministério que muito abençoa a 

nossa igreja. 

 

 

           

 

 

 

 

 

             DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carol/Sarah 

4 a 6 anos 

Anna Paula e Marilia 

7 a 11 anos 

Sandra e Regina 

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a                        

Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo                      

com os pais. 

 

AVISOS 



 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Rev. José Clovis Falcão (Povos Hispânicos) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Sueli (Local) 

 

 

 

 

 

 

 

Laos - Teo* crê em Jesus. Ele testemunha 

que ser cristão no Laos é muito difícil. 

Seu sonho é construir uma fazenda onde 

os cristãos possam trabalhar juntos. Ore 

para que ele não desista nem desanime 

na fé. 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

Sem programação 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - QUINTA-FEIRA 20h 

 

Nos dias 14/21 e 28/07 - Na igreja. 

NESTA SEMANA 

05/07 -  Luis Alexandre Moreira  

06/07 -  Enéias & Giuliana (cas.)   

06/07 -  Wagner Natal & Vania (cas.) 

08/07 -  João Lucas P. Ribeiro (3026-3364) 

10/07 -  Luiz Carlos Camilo (3471-4511) 

10/07 -  Maria de Lourdes Sabino (9709-9886) 

10/07 -  Nilza Teixeira (3326-7562) 

CORAL 

Ensaio após a EBD.                                   

Usaremos toga vermelha à noite. 

Ensaio na terça-feira, casa da Raquel e 

Fernando, das 19 às 21h. 

ANIVERSARIANTES 

PRÓXIMA SEMANA 

11/07 - Alan do Carmo (3474-2040) 

11/07 - Keitty Cristine Stuart (98173-1764) 

12/07 - Francisco Tonetti (3473-2495) 

15/07 - Iasmin de Morais Rocha (3329-5263) 

15/07 - Marina T. Froes (3356-8734) 

15/07 - Rebeca Muniz (3034-4460)Cong 

15/07 - Maria do Céu (3474-2262) 

16/07 - Fernanda Laís (3472-5379) 

17/07 - Alexandro & Elisângela (cas.) 

17/07 - Karina do Vale (3017-2787) 

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. 

 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação dirigida 

à secretaria  na semana do evento. 

 

          

    
           

 



 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Artesanato 14h30h                 

Quarta: Estudo Bíblico 19h 

   

MOTIVOS DE ORAÇÃO 

 
SAÚDE 
Hilda Cabral –  Eliane, Cassia, Sueli(Carlos Gilberto) - Rodrigo (Karina) -  Waldomira -  Paulo Laís - Ian 
(Rosalina) - Vitor Hugo Peraçolo - Maria (mãe da Mara Ledo) - Sarah Abreu - Neula (Sirleia) - Eli 
Conceição -  Elizana - Elizeu (irmão da Elizana) - Valdete - Raquel de Paula - Ivanilde(mãe Viviane) -  
Milena(Eliana Lisboa) - Rosangela Faria – Maria (mãe da Roselaine) - Mercedes - Juliane (irmã da 
Keity) - Regina (gravidez). 

VIDA ESPIRITUAL 
Fernanda, Ângela Messias de Oliveira (Sueli Souza) - Paulo, Henrique, Otávio (Eliana) - Mirlene - 
Hélcio - Muriel, Margarete e Leonardo (Hula) - 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 - Georgina (Carolini) - Daniel e Rafael (Sonia Borges) -  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 - Juliane (irmã da Keity) - Congregação da Cidade Ocian - Rev. Nathan e 
família...  

EMPREGO  
Regina Marchetti, Marcos Hélio de Carvalho, Rafael Santos Luppi, Adriano Stuart e Keitty. 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

 Descanso Pastoral 

Terça 

 Reunião de oração 6h30(na igreja) 

    Curso Bíblico Reformado 19h às 21h 

Quarta 

 Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14h às 17h 

 

 

LIDERANÇA LOCAL 

 Pastor 

Titular   - Rev. Nelson França (3371-3781) 

Auxiliar - Rev. Nathan França (3034-4460) 

 Presbíteros 

Claudio Ferreira (3591-1589) 

Joel Escher (3477-5208) 

José Luiz Mattos (3326.7999) 

Moacir Teixeira (3591-9730) 

Samuel Lima (99107-2142) 

 Diáconos 

Alan do Carmo (3371.4103) 

Alexandre Pereira do Vale (3017.2787) 

Claudio Peraçolo (3474.3968) 

Gustavo Messias (98180.1817)  

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) 

 

Pastor: Rev. Nathan Ferreira França 

ENDEREÇO 

Rua Guimarães Rosa, 614 -  

Cidade Ocian – Praia Grande – SP 

Tel. 3495-9695 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

 

 

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite 

Alexandre/Jean/Willian/Marcos 

Próxima quarta - feira 

Gustavo 


