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- MAIS DEUS, MENOS EU - 

“logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim” Gálatas 2.20 
 

Rev. Nelson França 
 
“MAIS DEUS, MENOS EU” foi o tema do nosso retiro; tema esse, que cremos ser oportuno, 

pois, temos vivido de um modo totalmente oposto. 
O “MAIS EU”, tem sido o princípio que governa a vida da maioria das pessoas, sejam estas 

crentes; membros de uma igreja ou não. 
Por vezes não percebemos que mesmo confessando a Jesus como Senhor, o nosso coração 

pode estar sendo, de fato, regido pelo nosso “Eu”. Este, sem dúvida, tem limitado o exercício da 
autoridade de Deus sobre as nossas vidas. É óbvio, que isto somente acontece, porque o Senhor na 
Sua soberania o permite.  

Entretanto, o Seu desejo é que, para o nosso próprio bem, Ele seja o Senhor absoluto da 
nossa mente e coração.  

Por prevalecer o “MAIS EU” e menos Deus, Eva se rendeu ao impulso de comer o fruto 
proibido, desobedecendo assim ao Senhor. Esse mesmo fato, tem levado muitos a conformarem-se 
em viver uma fé cristã sem brilho, sem vida. 

Isto se dá em razão do mundo, e também muitos crentes, pensarem que ao fazer com que o 
“Eu” prevaleça, serão felizes. Porém o resultado disso é inverso, por que quanto mais o homem 
procura satisfazer a si próprio, mais ele tende a se sentir vazio. 

É curioso, ainda, o fato, que o “Eu” pode reger até o ministério cristão. Os fariseus, por 
exemplo, eram modelos de atitude; davam esmolas, eram fiéis na entrega dos dízimos e jejuavam 
muitas vezes. Contudo eram movidos pelo “Eu”, cf. Lc 18.11. 

Sob o domínio do “MAIS EU” o homem se torna egoísta, melindroso, possessivo, ciumento e 
etc. Nessa condição ele não se agrada quando alguém “invade” o seu espaço; quando não fazem as 
coisas exatamente como ele deseja; o destaque dos outros o incomoda; ser esquecido é uma 
ofensa; ver outros receber preferência se constitui numa agressão. 

Entretanto, quando o “MAIS DEUS” prevalece em nosso coração, somos envolvidos por um 
sentimento de paz. Não sentimos necessidade de disputar; passamos a não temer tanto, sofrer 
possíveis “perdas”; descobrimos que abrir mão não dói, pelo contrário nos faz bem; negar-nos a nós 
mesmos, passa a ser um alvo desejável; sacrifícios por amor a Deus, antes rejeitados por serem 
penosos ao “Eu”, passam a ser realizados sob a consciência de que isto agrada ao Senhor. 

Mas para que prevaleça “MAIS DEUS” em nós, é necessário haver um quebrantamento do 
“EU”. Conforme Fp 2.5ss, Jesus, na sua humanidade, experimentou isto, pois, “a si mesmo se 
esvaziou” e “a si mesmo se humilhou”. 

Paulo viveu a mesma realidade, e se expressa do seguinte modo: “já não sou eu quem vive, 
mas Cristo vive em mim” (Gl 2.20).  

Abrace esse projeto de vida cristã desafiador; viva à luz deste princípio: 
 

“MAIS DEUS, MENOS EU”. 

   
 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



                                                                               
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

 

   

            SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 

  Reunião plenária hoje domingo                              

(14/02) às 17h. 

 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta 6ª-feira (19/02)                               

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. 

 

27º ANIVERSÁRIO DA IPPG 

No dia 19/02 a nossa igreja comemora                    

27 anos de organização. 

A comemoração de seu aniversário                   

se dará no domingo (21/02)                                

no culto vespertino. 

Agradeçamos a Deus pelo seu cuidado e 

direção em todos esses anos. 

 

E.B.I. CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será no 

próximo sábado (20/02) das 15hs às 17hs.  

 

ORDENAÇÃO AO SAGRADO MINISTÉRIO 

No próximo domingo (21/02) uma 

comissão do PRSV estará reunida 

participando do culto vespertino 

realizando a Cerimônia de                   

Ordenação do Bacharel em Teologia 

Nathan Ferreira França                           

ao Sagrado Ministério. 

Oremos para que Deus abençoe                             

o seu servo. 

 

 

              

  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:                                                         

Presbº Moacir Teixeira   

e vespertino: Rev. Nelson França  

 

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 Ocian                                           

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. 

 

DIA DA MULHER PRESBITERIANA 

Homenageamos as mulheres desta                   

igreja, pedindo a Deus                               

que as abençoe e lhes dê                               

sabedoria e compromisso com a                     

obra do Senhor. 

   

 

           

 

 

 

 

 

 

       

 

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. Sueli (Local 

 

 

 

 

   

 

Ore pelos vários treinamentos pós-trauma 

que estão agendados para este ano. O 

objetivo desses treinamentos é equipar 

pastores e líderes para lidarem com 

situações delicadas de uma forma 

saudável. 

  

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação 

dirigida à secretaria                                             

na semana do evento. 

 

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. 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 
 

 Sem programação 

PRÓXIMA SEMANA 

08/02 − Izilda (3472-1957) 

08/02 − Viviane Franco (3302-4569) 

09/02 − Andréa Xavier (3461-5478) 

09/02 − Nelson & Elizana (cas.) 

09/02 − Sonia & Santo (cas.) 

10/02 − João Carlos Aguiar Faria (3356-5763) 

11/02 − Mirlene Jorge (3494-2958) 

11/02 − Shirley Stuart (99775-5633) 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 

Dia 18 - Na Igreja                                                
25 em aberto 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD. 

 Usar beca azul à noite.  

Ensaio 15/02, segunda-feira, na casa da 

Raquel e Fernando, das 19h às 21h. 

                PRÓXIMA SEMANA 

15/02 − Eliana Lisboa (3481–4172)  

15/02 − Osvaldo Ferreira (esposo Maria Izabel) 

16/02 − Pr. Nelson França (3371-3781) 

16/02 − Eliel & Cleide (cas.) 

17/02 − Ulysses & Teresa(cas) 

18/02 − Aparecida Maria de Souza Silva (3395-2259) 

19/02 − IPPG 

19/02 − Marina Franco (3302-4569) 

20/02 − Cynthia Santos (3473-4686) 

20/02 − Sarah Escher (3477-5208) 

21/02 − Daniel Abreu de Paula (3494-3844) 

21/02 − Fernando Molina (3474-1267) 

ANIVERSARIANTES 



 

 
 
 

CONGREGAÇÃO CIDADE OCIAN 

ATIVIDADES DA SEMANA 

  Domingo: Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 

  Quarta: Estudo Bíblico 20h 

  Quarta: Artesanato 14h30h  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 
Hilda Cabral - Sonia, Alexandre Gilberto, Sueli,(Carlos Gilberto) Rodrigo (Karina) -  Waldomira 
- Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ian (Rosalina)  Vitor Hugo Peraçolo -                          
Maria (mãe da Mara Ledo) - Sarah Abreu - Neula (Sirleia) - Eli Conceição -  Elizana 
(recuperação cirurgia) - Elizeu (irmão da Elizana). 
VIDA ESPIRITUAL 
Fernanda, Angela Messias de Oliveira (Sueli Souza) - 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 
- 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 (Carolini) - Daniel e Rafael (Sonia Borges) - 
Família , 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 - Congregação da 
Cidade Ocian - Presb. Nathan e família...  
Emprego  
Sandra Marchetti, Leandro P. Freitas Santos. 
 

  

ATIVIDADES DA SEMANA 

Domingo 

Escola Dominical 9h30 

Culto vespertino 18h30 

Segunda 

 Descanso Pastoral 

Terça 

 Reunião de oração 6h30(na igreja) 

Quarta 

 Estudo bíblico 20h 

Quinta 

    Reunião de oração 20h(nos lares) 

Sexta 

    Artesanato das 14 às 17h 

 

 

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 (3034-4460) 

Samuel Lima (99107-2142) 

 Diáconos 

Alan do Carmo (3371.4103) 

Alexandre Pereira do Vale (3017.2787) 

Claudio Peraçolo (3474.3968) 

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) 

 

ENDEREÇO 

Rua Guimarães Rosa, 614. 

Cidade Ocian – Praia Grande – SP 

 

ACESSE: 

www.ipocian.com 

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 

Manhã e Noite 

Claudio/Willian/Marcos/Alexandre 

Próxima quarta - feira 

Claudio 


