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EM CIMA DO MURO? HUMM! SEI NÃO...  
“Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé; provai-vos a vós mesmos.” 2Coríntios 13.5 
 

Rev. Nelson França  
 

São muitos os que se declaram “em cima do muro” com respeito à sua fé. Segundo esta 
declaração essas pessoas se sentem de algum modo confortáveis em sua posição.  

Esse “conforto” se dá primeiramente, por elas não sentirem as pressões próprias de 
uma vida cristã genuína; ou seja, viver um testemunho autêntico, expressar zelo pelos 
princípios bíblicos, esforçar-se por estar presente regularmente nos trabalhos da igreja, 
dedicar-se em algum ministério ou serviço cristão. Para aqueles que estão “em cima do 
muro”, deveres básicos, como esses, não possuem um peso real em sua vida e conduta. 

Se alguém do lado de cá os “apertar” com alguma “cobrança”, é assim que lhes soam 
as exortações mesmo com amor, eles se magoam e passam um tempo do lado de lá. Muitos 
até evitam lhes dizer alguma coisa, preferem deixá-los “em cima do muro” na esperança que 
um dia eles pelo menos caiam para o lado de cá. 

Em segundo lugar, o seu “conforto” se dá, por que eles, apesar de não estarem do lado 
de cá, também não se sentem plenamente do lado de lá. Isso lhes causa na consciência um 
“quê” de piedade, que parece lhes satisfazer a alma. 

E assim vivem um pouco de bondade, um pouco de misericórdia, um pouco de 
santidade, um pouco de respeito pelas coisas de Deus; mas também, vivem um nem tão 
pouco de: indiferença quanto à consagração, quanto a comunhão, de dedicação aos seus 
interesses, de malícia, porque, afinal, ninguém é de ferro, né?  

Nessa condição eles imaginam conseguir o “inconseguivel”, isto é, estar bem tanto com 
um lado como com o outro.  

O grande problema de se viver dessa forma, é que essa posição “em cima do muro” 
não existe, de fato; e biblicamente ela é fictícia. Ela seria uma terceira opção, e na Bíblia 
somente existem duas opções. Nela encontramos o bem ou mal, caminho largo ou estreito, 
trevas ou luz, Deus ou Satanás, céu ou inferno.   

Com respeito a este triplo modo de pensar em relação à vida cristã, é relevante 
considerar as palavras incisivas de Jesus ao declarar: “Quem não é por mim é contra mim; 
quem comigo não ajunta espalha.” (Mateus 12.30). 

Nesse parecer entendemos que a nossa vida pertence a Deus ou ao diabo. Ou estamos 
em paz com Deus, mediante a fé em Jesus, ou estamos sob a Sua ira. Ou a minha vida 
serve a Deus ou a Satanás.  

Portanto, há urgência em considerarmos acerca da nossa situação e daqueles que 
estão à nossa volta, pois, ou estamos em Cristo e salvos ou estamos na perdição eterna.  

Como diz as escrituras: “Examinai-vos a vós mesmos...”. 
 

 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladeia  
 

   ELEIÇÃO DE DIÁCONOS 

Conforme decisão do Conselho, estaremos 

realizando a eleição de diáconos na 

assembleia extraordinária no dia 19/10/14                           

após o culto vespertino. 

Estejamos em oração. 

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 

 

                          Versículo da semana: 

                                    “Feliz a nação cujo 

Deus é o Senhor, e                                    

o povo que Ele escolheu                         

para sua herança.”   

Salmo 33.12 

 

 

 

PÚLPITO 

5º Congresso EBD 

Palestrante: Rev. Ângelo Cid 

Culto vespertino 

Rev. Ângelo Cid 

 

  CEIA DO SENHOR  

Em vista da celebração da Ceia 

do Senhor no culto vespertino, não 

haverá a ministração especial para        

as crianças.  

Elas deverão permanecer junto 

aos pais, no templo. 

 

    DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa  

fidelidade a Deus entregando os 

nossos dízimos e ofertas.  

Seja um dizimista fiel. 

 

DIA DO SEMINARISTA 

         
Dia 08 foi comemorado o            

“Dia do Seminarista”. 

Agradecemos a Deus pela vida do 

Presb. Nathan e o seu chamado. 

Que Deus derrame as mais ricas 

bênçãos sobre a sua vida, bem 

como da sua esposa Mara e a sua 

filha Rebeca. 

 

E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças, será 

no próximo sábado dia 20/09             

das 15hs às 17hs.  

 
 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo com os pais. 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Não haverá devido a Ceia do Senhor. 

Crianças no templo com os pais. 

Berçário aberto para crianças de colo. 

 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 

 

 

Omã: Embora seja bastante provável que 

a liberdade religiosa para os estrangeiros 

persista nos próximos anos, tudo indica 

que o preço a ser pago por ela continuará 

sendo o mesmo que se paga hoje, ou 

seja, a evangelização de omanis ainda 

terá de ser feita no mais absoluto sigilo. 

Portanto, é pouco provável que os 

cristãos de cidadania omani ultrapassem 

uma ou duas centenas de pessoas antes 

de 2050. Oremos pelos nossos irmãos. 

            NESTA SEMANA 

08/09 – Luiz Fernando de Paula (3494-3844) 
09/09 – Raimundo Moreira (3596-5537) 
09/09 – Sofhia Marchetti (3591-3999) 
10/09 – Maria Pereira (3481-1006) 
11/09 – Sonia Borges (3472-6811) 
14/09 – Luiz Carlos & Vera Lúcia (cas.) 
14/09 – Mateus Pátaro (3022-5689) 
14/09 - Carlos Gilberto & Sueli (cas.) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Dia: 18/09 - Na igreja 

25 em aberto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Teremos ensaio após a EBD.                  

Ensaio na próxima                                    

terça-feira, na casa da                                                

Raquel e do Fernando, das 19 às 21h. 
 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

18/09 - Escola Oswaldo Justo   

Vila Mirim 

 (800 crianças) 

 

 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

15/09 – Esmeralda da Rocha (3302-4328) 
16/09 – Benedito & Elzir (cas.) 
18/09 – Davi Guimarães ( 3017-4536) 
19/09 – Ana Paula Silva (99168-6051) 
20/09 – Constantino Gonçalves (3061-5703) 
20/09 – Valter & Nilza (cas.)         
21/09 – Jennifer Torricello (3302-7850) 
 

SUBTEMAS 
 

2º - FALA-NOS SENHOR− 14/09/14 

Rev. Ângelo Cid  

Igreja Presbiteriana de Mauá 

 

3ª - TRANSFORMA-NOS SENHOR − 21/09/14 

Rev. André Scordamaglio 

Pastor Auxiliar da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano 

 

4º - USA-NOS SENHOR − 28/09/14                                                            

Rev. Paulo Cesar N. Santos 

Igreja Presbiteriana do Morumbi 

 



 
 
 
 

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 - Elizangela Cozin - Alexandre Gilberto, Ana, 

Gerson(Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Paulo (Valia) - Edna César - 

Kaylane (filha do Cleber da IP Filadélfia) - Sônia Tonetti - Georgina - Waldomira. 

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...  
 

 

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) 

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 

Marcos 

 


