
6*

 

EDIÇÃO 

1341 
 

ANO XXVI 

 
 

15 de Março 
2015 

“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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 Rua Copacabana, 207 – Guilhermina 

Tel: (13) 3302.9049 | ippg_209@yahoo.com.br 
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Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740 (claro)  

 

ÀS VEZES PODE SER INTERESSANTE FICAR A “VER NAVIOS” 

“...há tempo para todo propósito debaixo do céu” (Eclesiastes 3.1)  
 
Rev. Nelson França 

 
Eu e minhas memórias... 
Certa vez, ainda na adolescência, quando montava um armário com meu pai, num 

edifício na ponta da praia, em Santos, observei um navio que saía do estuário em direção 
ao oceano. Aquela visão me chamou a atenção, primeiro, porque não era uma cena 
comum, pelo menos para mim, mas, também, porque aos meus olhos, aquele navio 
“caminhava” muito devagar.  

Ao observá-lo, lembro-me que pensei comigo: Nesse passo, ele nunca chegará ao 
seu destino.  

Entretanto, enquanto ajudava meu pai em uma coisa ou outra, deixei de observar o 
percurso daquele navio durante alguns poucos minutos. Porém, para a minha surpresa, 
ao voltar novamente a observar o navio, me admirei, pois, apesar daquela velocidade 
aparentemente insignificante, ele já estava bem além do último ponto que o tinha visto. 

Ora, ele não havia desenvolvido uma velocidade maior, para que eu viesse a me 
admirar da distância percorrida. A única coisa que ele fez foi manter, de forma constante, 
a sua velocidade, enquanto eu me distraí com outra coisa. Creio que isso, é que deveria 
ser o motivo de minha admiração: a constância dele em seu caminho. 

Eu e minhas reflexões... 
Penso que, por vezes a razão pela qual nem sempre vamos muito “longe”, não é por 

falta de “velocidade”, pois, em geral, somos “ligeirinhos”. Até porque, na nossa ansiedade 
de chegar onde queremos ou obter o que desejamos, movemo-nos rapidamente. O 
nosso problema está, realmente, na falta de constância. Ou seja, quando olhamos para o 
nosso “navio” e ele parece lento demais, desanimamos. 

Desanimamo-nos, por exemplo, de um tratamento médico, cujo resultado parece 
demorado. Desistimos do exercício físico quando não vemos resultado imediato. Não 
começamos uma faculdade porque nos parece tempo demais para nos formar.  

O mesmo tem ocorrido com um grande número de pessoas, ansiosas, que por lhes 
parecer demorada a “chegada ao destino desejado”, abandonam a viagem, deixam para 
trás sonhos e objetivos, por vezes excelentes. E isto, tão somente por não levarem em 
conta o surpreendente efeito que a simples constância no esforço pode produzir para 
chegar ao alvo desejado. 

Finalmente, o “caminhar” de um navio ensina, que, por vezes, para atingir o fim que 
desejamos não é preciso ligeireza, rapidez; mas, é necessário, sim, empenho honesto, 
ainda que de aparência ineficaz, contudo, regular e constante. 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

               

   E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será 

no próximo sábado dia 21/03 das 

15h às 17h.  

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

PÚLPITO 

Culto matutino:                                        

Presbº José Luiz C. de Mattos e 

vespertino: Rev. Nelson 

 

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 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. 

 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta sexta 20/03 teremos                         

mais um momento reservado para 

oração, das 20h às 24h. 

Venha desfrutar desse privilegio 

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário. 

 

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) 

 
 
 

 

Ore pelos cursos bíblicos que serão 

ministrado em Java Oriental e 

Ocidental. Eles têm o objetivo de 

preparar a Igreja para a perseguição, a 

fim de que sua reação seja baseada na 

Palavra de Deus. 

                        NESTA SEMANA 

09/03 – Edmundo & Sônia (cas.) 
12/03 – Rosalina Lima Agria (3326–7832) 
14/03 – Constantino & Greice (cas.) 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20HS 

19/03 – Na igreja 

26 em aberto 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.  

Culto à noite 

Usar camisa branca e calça preta. 

Mulheres com Echarpe. 

Terça-feira das 19 às 21h, na casa da 

Raquel e Fernando. 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

18/03 – 09h30                                        

PIC V. Alice (50 crianças) 

19/03 – 15h00                                          

Escola Wilson Guedes \ Samambaia                   

(300 crianças) 

                PRÓXIMA SEMANA 

16/03 – Paulo Pires Camargo (3302-8840) 
17/03 – Vanuza Mattos (3473-1856) 
18/03 – Matheus Krajevski (3474-1215) 
19/03 – Sandra Beatriz  (3473-8416) 
19/03 – Sônia Tonetti (3473-2495) 
19/03 – José Nunes (3014-2628) 
21/03 – Adriano Stuart Teixeira (98173-1752) 

ANIVERSARIANTES 

              

 

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. 

 

 

ACHADOS E PERDIDOS 

Alguns objetos perdidos  

(bíblias, guarda-chuvas, etc.) 

estão a disposição dos 

proprietários na Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

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 – Ilze – Jaime(filho Maria do Céu) – 

Paulo Laís – Ercilia(Regina)cirurgia – Sonia Santana(quebrou o fêmur) – Urânia(mãe da 

Valeria). 

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...  
Emprego  

Sandra Marchetti, Yasmin Marchetti.    

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 (3591.1589) 

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 

Leandro/Alan/Constantino/Marcelo                                   

Próxima quarta - feira 

Lucas 

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

