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- ...NÃO DISSERAM: ONDE ESTÁ O SENHOR? - 

“...Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como 

me seguias no deserto...” Jeremias 2.2 

 

Rev. Nelson França 
 
Creio que todos nós deveríamos estar vivendo em tal comunhão com Deus, que em todo o tempo e 

circunstância, Ele estivesse preenchendo o todo da nossa vida. 
Isto faria com que perguntas do tipo mencionado em nosso título, fizessem pouco sentido. 
Entretanto, curiosamente, houve uma ocasião em que Deus questionou os próprios sacerdotes, 

exatamente, pelo fato, deles não levantarem esta questão. 
Uma das razões pela qual se esperava isso deles é porque no passado, eles juntamente com o povo, 

seguiam o Senhor cheios de afeição e amor, cf. Jeremias 2.2. Outra razão pela qual deveriam suscitar essa 
pergunta era o fato deles estarem passando por tempos extremamente difíceis, cf. Jeremias 2.14-17. 

Contudo, nem o fato deles estarem vivendo indiferentes à fé em Deus, ou ainda, as dificuldades que 
passavam, os conduziu a perguntarem pelo Senhor. 

Penso que, infelizmente, por vezes, é de se estranhar a ausência dessa pergunta de nós para nós 
mesmos. De repente, eu deveria me fazer esta pergunta ao me deparar com a minha frieza espiritual; ou com 
a minha insensibilidade diante de situações que seria natural me comoverem; ou quem sabe com a minha 
falta de amor e zelo pelas coisas do Senhor.  

E, se as coisas espirituais, interiores, não “mexerem” comigo, pelo menos quando notar que tudo parece 
estar contra mim, deveria perguntar a mim mesmo: Onde está o Senhor em minha vida? 

Ou talvez a pergunta mais sensata seja: Como posso eu, diante destas coisas não cobrar de mim 
mesmo uma resposta a essa questão? 

Afinal, onde está o Senhor, em minha vida? Pois, tenho andado tão indiferente aos valores espirituais, 
embora tenha consciência que me são tão necessários? 

Onde está o Senhor, em minha vida? Pois, embora me sinta tão vazio, não lamento nem me disponho a 
fazer algo para que o meu coração se alegre e se satisfaça nEle? 

Ou ainda, onde está o Senhor, em minha vida? Pois, não me rendo como deveria ao seu amor, nem me 
derramo aos Seus pés, cheio de gratidão? 

É possível, que assim como nos dias de Jeremias, dia após dia, o Senhor aguarde de nós, que em 
algum momento, despertados de nossa indiferença espiritual, bem como da insensibilidade às dificuldades 
que enfrentamos, venhamos a nos cobrar a nós mesmos, nos perguntando: Onde está o Senhor? 

Quem sabe seja importante, juntamente com isto, trazer a memória, não somente o quê ocorreu, mas 
onde e por que, estas coisas nos sobrevieram. 

Mas, há algo que é fundamental neste processo: retornarmos aos braços do Pai; buscar reconciliação; 
voltar a seguir ao Senhor com afeição, amor e consagração. 

Carecemos que a presença de Deus em nosso viver seja uma presença viva, atuante, revelada, 
manifesta. 

Mas, por vezes a presença de Deus na vida de muitos, é uma presença velada, “armazenada”, por 
assim dizer “envelopada” em nosso conhecimento, em algum lugar da nossa memória.  

Enfim, “Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor?”.  
Mas, e você? 
 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



                                                                               
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                  

 
        

 

     UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTE 

Projeto Consolar, haverá visitação no 

próximo sábado  (23/01) às 14h. 

 

 

                    CULTO DO BEBÊ 

A igreja está convidada a participar 

do Culto do Bebê                               

no próximo sábado (23/01) às 15h. 

 

 

 

      UNIÃO DE MOCIDADE  PRESBITERIANA 

Culto de abertura da confederação 

Sinodal de UMPs, em                            

Itanhaém Central,                                   

sábado (23/01) às 17h30.                         

 

 

              

  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:                           

Rev. Nelson França  

e vespertino:                                             

Presbº Nathan Ferreira França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a     

Deus entregando os nossos                     

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel.       

   

   

         UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANA 

Todas as crianças estão convocadas 

para a reunião plenária hoje, durante o 

Culto Infantil.  

Não deixe de participar. 

        

REUNIÃO DE HOMENS 

Na próxima sexta-feira, dia (22/01) 

às 20h na casa do Diac. Raimundo, 

 R. Olga de Almeida Machado, 526, 

V. Sonia – Praia Grande. 

         

 

AVISOS 

                   

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Berçário - Aberto 

Maternal 

2 a 3 anos 

Raquel e Débora 

4 a 6 anos 

Mercedes 

7 a 10 anos 

Plenária UCP 

 

  

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Acontece durante o 

Culto Vespertino 

Para crianças de 11 a 12 anos. 

Responsável Diac. Alan 

  Pergunta 79 do Breve Catecismo  

 Qual é o décimo mandamento? 

  

                                     



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local 

 

 

 

 

 

 

CHINA - Peça para que mais 

missionários chineses sejam 

fortalecidos. Eles não costumam 

compartilhar recursos e entrar em 

parcerias, mas o irmão Ye criou uma 

plataforma para apoiá-los, 

fornecendo apoio espiritual e 

enviando novos recursos. 

  

ARTESANATO 

Em férias, voltando suas atividades                   

em fevereiro 

 

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 

NESTA SEMANA 

14/01 − Evanilde Silva (3371-3384) 

16/01 − Larissa Gabriela (3461-5478) 

16/01 − Antonia Strumiello (3477-9789) 

17/01 − kylzo da Silva (98115–9468) 

17/01 − Rodrigo Valério (3395-0836) 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 

Dia 21/01 na igreja 
 28 em aberto 

CORAL 

Sem programação. 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

18/01 − Ilze Camargo (3302-8840) 

19/01 − Lourival Leme (cong.) 

19/01 − Valia Fókin (3591-9086) 

20/01 − Vanilde (3473-2047) 

21/01 − Augusto Santos (3591-8339) 

21/01 − Ellen Haiduck  

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) 

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 cirurgia(Sirleia) Patrícia 
Santos do Carmo - Maria (mãe Roselaine) - Eli Conceição - Maria(mãe da Mara Ledo). 
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 - seminarista Nathan e família...  
Emprego  
Sandra Marchetti.  
 

  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) 

Constantino Gonçalves (3061.5703) 

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 

Raimundo / Lucas / Gustavo 

Próxima quarta - feira 

Marcos 


