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COMO É POSSÍVEL SE PENSAR QUE DEUS DEPENDE DE NOSSA FÉ PARA AGIR? 
“...e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra...” 

Dn 5.35  
 
Rev. Nelson França 

 
A fé, sem dúvida alguma, é um dos fatores mais importantes em nosso relacionamento com 

Deus. O autor aos Hebreus declara que sem “fé é impossível agradar a Deus” (Hb 11.6). Sobre 
ela, Jesus declarou o seguinte aos discípulos: “Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis 
a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível” (Mt 17.20). 

A palavra fé, segundo alguns textos bíblicos pode apresentar variação de significados.  
Um dos sentidos mais comuns da palavra “fé”, se refere à convicção da salvação e perdão 

dos pecados, por Jesus ter morrido em nosso lugar. 
Outro sentido de “fé” se refere à confiança que Deus fará um milagre. Foi o caso dos dez 

leprosos. Todos eles se dirigiam ao sumo sacerdote antes mesmo da cura. Contudo, somente 
um deles revelou a fé salvadora e ouviu de Jesus: “a tua fé te salvou” (Lc 17.19). 

Há, ainda, outro sentido de “fé”: conjunto de verdade; isto é, a Bíblia, como Palavra de 
Deus. Acerca dela, Judas escreve aos cristãos exortando-os a batalhar “diligentemente pela fé 
que uma vez por todas foi entregue aos santos” (Jd 3). 

Mas, há um conceito sobre fé, que precisa ser reconsiderado por muitos cristãos. Essa 
ideia chegou ao meio evangélico através da teologia ou doutrina da “confissão positiva”. 

Segundo esse conceito, está em nós o poder do milagre acontecer. Deus age, mas, 
mediante nossa fé; se o que pedimos não acontece, é porque não temos fé. Porém, se dizemos 
que temos fé, e ainda assim não acontece, então, é porque estamos em pecado. 

Entretanto, tudo isso é um grande equívoco. Primeiramente, tal pensamento, sutilmente, 
coloca no homem o poder que é exclusivo de Deus. Segundo, coloca Deus em submissão ou 
dependência à fé do homem, para agir. O que é simplesmente absurdo! 

O fato é, que quando Deus não age por causa da nossa falta de fé, é no sentido de nos 
repreender; e, não, por que não lhe seja possível agir. 

Fundamentados nessas falsas doutrinas, muitos cristãos se culpam por que não tiveram fé, 
segundo eles, suficiente para obter este ou aquele favor de Deus.  

De um lado são pobres, por imaginar que Deus depende de sua fé para realizar alguma 
coisa. Por outro, petulantes, por achar que podem limitar o poder e ação de Deus, com a sua 
falta de fé. 

Se fosse assim, João Batista não teria nascido; pois, Zacarias não creu que poderia ser pai; 
foi repreendido por sua falta de fé e ficou mudo até que João nasceu (Lc1.20).  

É como diz o Senhor: “...agindo eu quem o impedirá? (Is 43.13); Ele que “tudo faz como lhe 
agrada”, cf. Sl 115.3. 

Enfim, como é possível alguém pensar que Deus depende de sua fé para agir?. 

  
 
 
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

                    
               UNIÃO PRESB. DE ADOLESCENTE 

Hoje teremos reunião plenária após a 

EBD, todos os adolescentes estão 

convocados. 

 
     UNIÃO DE MOCIDADE  PRESB. 

Hoje teremos reunião plenária após o 

culto, todos os jovens estão 

convocados. 

 
                 CIRCULO MÃES EM ORAÇÃO 

Dia 30/01 sexta–feira às 15hs         

aqui na igreja. 

Venha Participar conosco! 

 

 
            REUNIÃO DE ORAÇÃO  

Domingo 01/02 às 08h30 a                 

igreja está convidada a participar                 

da reunião de oração pela 

nossa EBD. 

  

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão 

colocadas no boletim mediante 

confirmação dirigida à secretaria                 

na semana do evento. 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã e 

 Culto vespertino 

 Rev. Nelson França. 

 

CEIA DO SENHOR  

Nesta manhã será ministrada a Ceia 

do Senhor na igreja. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a 

Deus entregando os nossos      

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel. 

 

NOVOS MEMBROS 

Foi recebida pelo Conselho e 

apresentada à igreja, como               

novo membro nossa irmã                      

Élena Froes por                                     

Carta de Transferência e sua filha 

Marina Thereza da Silva Froes como 

membro menor. 

Damos-lhes as boas vindas as nossas 

irmãs rogando que Deus              

abençoe suas vida. 

          

 

 

 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diác. Thiego 

Perguntas do Breve Catecismo                     

36 - BÊNÇÃOS TEMPORAIS DOS SALVOS 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Carolina 

4 a 6 anos 

Cristiane 

7 a 10 anos 

Giulina 

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 
 
 
 
 
 

Brunei - O governo de Brunei reconhece 

apenas duas denominações cristãs. As 

igrejas que não pertencem a uma delas 

são consideradas ilegais. Assim, elas se 

registram como organizações comerciais 

ou sociais, mas correm o risco de ser 

descobertas e fechadas. Clame ao Senhor 

para que possibilite a presença de igrejas 

no país.. 

                        NESTA SEMANA 

19/01 − Valia Fókin (3591-9086) 
21/01 − Augusto Santos (3591-8339) 
21/01 − Ellen Haiduck (3302-7236) 
22/01 − Maria do Livramento (3473-9561) 
22/01 − Moisés Felipe (3473-9561) 
22/01 − Sarah Barbosa de Paula (3494-3844) 
22/01 − Arthur Rocha (3302-4328) 
24/01 − Marleide Aparecida (3471-5813) 
25/01 − Reinaldo Venturini (3472-6010)Cong. 
25/01 − Edna Cesar (3596-4326) 
25/01 − Paulo & Fernanda (cas.) 
25/01 − Raimundo & Sonia (cas.)      
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

29/01 na Igreja 

Dias 05, 12, 19 e 26/02 em aberto 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Não haverá programação 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Não haverá programação 

 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

27/01 − Eli Soares (3471-7164) − Congregação 
27/01 − Wellington Matos (3395-0836) 
30/01 − Maria Andrelina(filha) (3302-5398) 
30/01 − Nilde Costa (3472-7536) 
30/01 − Patrícia Amarelo (3473-3428) 

ANIVERSARIANTES 

              

ORIENTAÇÃO AOS PAIS 

Devido às tarefas naturais do 

ministério que envolve os diáconos               

e tendo em vista o movimento 

excessivo de carros a frente                    

da igreja, bem como o perigo        

que isso traz às crianças, os diáconos, 

solicitam aos pais maior atenção                   

com seus filhos. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

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 – Maria Eduarda(Regiane).  

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...  
 

     

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 em férias 

 

 

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 

Claudio/Willian/Thiego/Marcos                                     

Próxima quarta - feira 

Marcos 

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

