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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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MAIS JESUS = MAIS PAZ  
“Este será a nossa paz...” Miquéias 5.5 
 
Rev. Nelson França 

 

Uma dos males mais presente no coração do homem desde a “queda” é a falta de 
paz. Esta realidade se manifesta indistintamente na vida humana, tanto no rico quanto no 
pobre, culto ou inculto, saudável ou enfermo. Não importa o status social, nacionalidade. 
A ausência de paz é um fato real, e experimentado por todos os homens. 

Muitos atribuem a falta de paz às dificuldades que enfrenta. Devido a isso alguns 
imaginam que se solucionassem a sua dificuldade econômica teriam paz ou se 
mudassem de profissão ou se conseguissem um emprego ou se mudasse de cidade ou 
se fossem solteiros ou se casassem ou etc. e etc. 

É fato, que algumas mudanças que viessem a ocorrer em nossa vida poderiam 
ocasionalmente, em alguns particulares, oferecer uma breve sensação de paz, pelo 
menos circunstancialmente.  

A grande verdade, porém, é que todos querem não paz, propriamente, mas, algum 
objeto que segundo crê, ao obtê-lo terá a paz desejada. 

Mas, basta olhar à nossa volta, e perceberemos facilmente que todos que desfrutam 
das coisas que pensamos oferecer paz, também vivem outras intranquilidades. 

O resultado disso é que vivem a busca desse tipo de paz (objeto), estão sempre de 
“malas prontas”, pois, quando mal pensam ter achado, logo estão partindo à procura dela 
novamente, ainda que em “formato” diferente. 

À luz da Palavra de Deus somente Jesus é a nossa paz. 
Alguém perguntaria: Sou um crente, porque não desfruto paz? 
A questão não é ser um crente ou cristão, mas, o quanto há de Jesus em nossa vida; 

em nossas palavras, ações, escolhas, decisões, etc. 
Na realidade, muitos cristãos vivem em guerra, divididos entre a terra e o céu; por 

vezes, a maioria das coisas que os intranquiliza se referem a este mundo; e, não raro, as 
coisas que lhe tiram a paz são pequenas, mas é com elas que eles estão intensamente 
envolvidos.  

Penso que às vezes nos falte “preocupações” que valham a pena, que de fato 
justifique a nossa falta de paz. Creio mesmo, que falta-nos mais de Jesus, mais da sua 
pureza, da sua simplicidade, dos seus valores, do seu amor, dos seus interesses, da sua 
mansidão, do seu amor pela igreja e pelas pessoas, do seu perdão, da sua misericórdia, 
do seu espírito de sacrifício, e etc. 

Enfim, precisamos mais e mais de Jesus.  
Este é a nossa paz! 

 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



  
 
 
    

PÚLPITO 

Culto matutino e vespertino 

Rev. Nelson França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa  

fidelidade a Deus entregando os 

nossos dízimos e ofertas.  

Seja um dizimista fiel. 

 
 

NOVO MEMBRO 

Foi recebida pelo Conselho e 

apresentada à igreja, 

 como novo membro nossa  

irmã Juliana B. Barboza da Silva 

 por Jurisdição a pedido. 

Damos-lhes as boas vindas a nossa 

irmã rogando que Deus abençoe 

sua vida. 

 
 

SOCIEDADE                              

AUXILIADORA  FEMININA 

Hoje às 17hs. haverá  

reunião plenária. 

Todas as mulheres da IPPG              

estão convocadas. 

Não Falte! 

 

 

 

   

 

 
        

 

 

 
        

 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 
 

Funciona durante o 

 Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Raimundo 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carolina / Vitória 

4 a 6 anos 

Lourdes 

7 a 10 anos 

Marilene 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

                          Versículo da semana: 

 

               “Ora, àquele que é poderoso 

                   para  fazer  infinitamente                         

                   mais  do que tudo quanto  

pedimos ou pensamos, 

                           conforme o seu poder 

                       que opera em nós” 

           Efésios 3.20 

 



 

             

 

 

                 NESTA SEMANA 

29/04 – Maria Andrelina (3302-5398) 
29/04 – Maria (Christina Mattos (11)5079-7295) 
30/04 – Natanael Haiduck (3474-4544) 
30/04 – Suzane Lima (3481-2120) 
02/05 – Cláudio Peraçolo (3474-3968) 
02/05 – Larissa Armagni (99631-6780) Cotia 
02/05 – Miriam Cerazza (3491-4801) 
03/05 – Alexsander Sant’ana (3395-0831) 
03/05 – José Maria Pereira (3062-6290) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Em razão da programação da  

Semana da Família que abrange os dias  

06 a 09/05 não haverá reunião de oração na 

quinta−feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após EBD. 

Ensaio para todos na próxima terça-feira, das 

19 às 21h, na casa da Raquel e Fernando. 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

Vietnã: Apenas cerca de 300 igrejas foram 

reconhecidas pelo governo. Entre os 

excluídos encontra-se a maioria dos 

protestantes pertencentes às etnias 

minoritárias, os mais atingidos pela 

perseguição. Um obreiro cristão afirmou: “O 

líder do partido local detém total controle 

sobre o destino de uma igreja; isto é, ele 

pode decidir se ela deve permanecer ou ser 

incendiada. Além disso, ele pode 

arbitrariamente sentenciar pastores a curtos 

períodos de trabalhos forçados nos campos.” 

Oremos pelos nossos irmãos 

  

 

                 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Dia 15/05 - Escola Maestro - Vila Mirim 

(300 crianças) 

 

17 - E.B.I. (Escola Bíblica Infantil)  

 Casa de Acolhimento em Praia Grande 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

06/05 – Antonio Raimundo (3371−4103) 
06/05 – Lucas Lima (3481-2120) 
07/05 − Renata (congregação) 
09/05 – Irineu Honorato (São Paulo) 
09/05 – Manoel & Marineuza (cas.) 
09/05 – Marcelo Cortinas (3481-5252) 
09/05 − José de Souza (congregação) 
10/05 – Evaldo & Ruberlene (cas.) 



  
 
 
 

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 - Arlete (Alfredo) - 

Sandra, Alexandre Gilberto(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) 

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).                       

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

TRABALHO 

     PATRÍCIA DO CARMO. 
 

 ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Culto matutino 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 (3474.5811) 

  Alexandre do Vale (3017.2787) 

  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 

Marcos, Alan, Constantino, Cláudio 

Próxima quarta - feira 

Constantino 

 


