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CULTO E ALEGRIA 

Acaso, não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E, da casa do 
nosso Deus, a alegria e o regozijo? – Joel 1.16 

 

O profeta, aqui, estava reprovando a loucura dos judeus, por não perceberem as 
coisas diante dos olhos deles. O profeta disse que o povo estava cego em meio à 
luz, de tal modo que, mesmo vendo, não enxergavam nada; sem dúvida eles 
deveriam ter ficado entristecidos quando a penúria chegou até mesmo ao templo. 
Pois, como Deus havia ordenado que as primícias fossem oferecidas a ele, 
certamente o templo deveria ter sido honrado com tais sacrifícios, pois, mesmo 
que os mortais pereçam cem vezes de fome e pobreza, Deus não deve ser 
defraudado em seus direitos. Mais adiante, ele acrescentou que a jovialidade e 
alegria tinham sido retiradas. De fato, Deus ordenara aos judeus que viessem ao 
templo para darem graças e para reconhecem-se abençoados, pois ele havia 
escolhido ter sua habitação no meio deles. Por isso Moisés repete com tanta 
frequência: “Regozijai-vos diante do vosso Senhor”, pois ao dizer isso, Deus 
tencionava encorajar o povo a ir ao templo cada vez mais alegremente. É como se 
ele dissesse: “Eu certamente não preciso da presença de vocês, mas desejo com a 
minha presença, lhes dar alegria”. Mas agora que o culto a Deus cessara, o profeta 
afirmou que a alegria também havia sido abolida; de fato, os judeus não podiam 
dar graças com alegria, tendo a maldição de Deus diante de seus olhos. 

ORAÇÃO 

Concede, Deus todo-poderoso, tu que nos vês circundados pela enfermidade de 
nossa carne, presos e assoberbados por nossos cuidados terrenos, a ponto de mal 
podermos erguer nossos corações e mentes a ti. Ó concede que, sendo 
despertados por tua palavra e por tuas advertências diárias, sintamos nossos males 
e, não apenas aprendamos com os açoites que infliges sobre nós, mas que também, 
por nossa iniciativa, julguemos e examinemos nossos corações, vindo assim à tua 
presença como nossos próprios juízes; que, assim, nos antecipemos naquilo em 
que te ofendemos, obtendo a misericórdia que prometes a todos os que, voltando-
se unicamente a ti, afastam a tua ira e esperam o teu favor, pelo nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Amém. 

Devocionais e Orações de João Calvino, pp. 32, 33. 

 

Aniversários 

ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA 
 

Não consta em nossos registros 
nenhum aniversariante nesta 

semana. 
 

ANIVERSÁRIO 
DE CASAMENTO 

 
Não consta em nossos registros 

nenhum aniversário de casamento 
nesta semana. 

Visitante, seja bem-vindo à nossa igreja!  
Desejamos que sua presença seja abençoada e abençoadora. 

Congregação Ocian 

www.ipocian.com 
 

Rua Guimarães Rosa, 614 
Ocian, Praia Grande, SP 

(13) 3495.9695 

DOMINGO:  
Escola Bíblica 9h30 

Culto ao Senhor 18h30 
 

PASTOR: 
Nathan Ferreira França 

13 3034 4460 • 13 99157 3550 
nff.nathan@gmail.com 

 
 

Informações da sede 

IGREJA PRESBITERIANA 
DE PRAIA GRANDE 

Rua Copacabana, 207 
Guilhermina, Praia Grande, SP. 

(13) 3302.9049 
Pastor: Rev. Nelson França 

www.igrejapresbiterianadepraiagrande.com 
 

POR QUÊ UMA NOVA IGREJA  
EM PRAIA GRANDE? 

Existem muitas igrejas evangélicas 
em Praia Grande. Por quê mais 
uma?  
Temos 3 razões principais. 
1. Desde 1989 há apenas uma Igreja 
Presbiteriana do Brasil em Praia 
Grande. 
2. Existe na cidade pouquíssimas 
igrejas de tradição reformada, que 
creem na inspiração, inerrância e 
suficiência das Escrituras Sagradas. 
3. Cremos que a plantação de novas 
igrejas de tradição reformada é a 
melhor maneira de avançar na tarefa 
que Jesus nos deixou para fazer 
novos discípulos em todos os 
lugares. 
 

NOSSA MISSÃO 
 

Esta igreja está sendo 
implantada na cidade de Praia 
Grande com o alvo de ser 
centrada em Jesus Cristo, por 
isso é acolhedora, missionária e 
comprometida com a fidelidade à 
Escritura Sagrada. 

 

Buscamos reunir pessoas de 
todas as idades para ajudá-las a 
crescerem na graça e no 
conhecimento do Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. Cremos 
que isso só é possível por meio 
da pregação bíblica, da 
comunhão, do partir do pão e das 
orações. Dessa forma, as 
pessoas se tornarão cada dia 
mais parecidas com Jesus e 
preparadas para servir à Igreja, à 
sociedade local e ao mundo, de 
maneira que Ele seja honrado e 
glorificado. 

 



   

Missionária apoiada: Mis. Jéssica (Romênia)  
 
ORE POR BRUNEI • Louve Ore pelos cristãos bruneanos que têm 
medo de expor sua fé a outros cristãos. Que o Senhor guie os seus 
servos para que sejam confiáveis para guardar segredos e que também 
forneçam encorajamento e companheirismo para os novos na fé. 

 

Espaço missionário 

Programação 

Cursos de 
Patch Apliquê e 

Pintura em Tecido. 

As aulas já voltaram! 
Divulgue e participe! 

Ótima oportunidade para 
construir relacionamentos 

de amizade.  

Venha e traga convidados. 

 

Estudo Bíblico 
Quarta-feira, 19h. 

Estamos estudando  
o Antigo Testamento.  

Leia e estude a Bíblia. 
Ela é a revelação especial de Deus pra você. 

 

Domingo, 9h30 
Classes divididas 

por idade. 

 

 
ENCONTRO DE PROFESSORES 
Nessa quinta-feira, 23/06, às 19h, teremos o 2º Encontro de 
Professores da EBD de 2016.  
Queridos professores, leiam os capítulos 3 e 4 do livro “Ensino e 
Crescimento” durante esse semana para conversarmos sobre 
eles no encontro. 
CONTRIBUA 
Existem 4 maneiras de você contribuir financeiramente com os 
projetos dessa igreja: 

1. Faça sua oferta para contribuir com as despesas e 
investimentos cotidianos da nossa igreja no envelope 
BRANCO. 
2. Faça sua oferta para futura aquisição de um imóvel para 
nossa igreja no envelope cor de LARANJA. 
4. Faça sua oferta de pelo menos R$ 1,00 para a Junta de 
Missões Nacionais no 3º Domingo de cada mês, 
depositando o valor na caixinha VERDE. 
2. Faça sua oferta para missões transculturais no envelope 
VERMELHO. 

Se você é membro da igreja, você tem o compromisso diante de 
Deus e da igreja de sustentar esse trabalho com orações, com a 
fidelidade no dízimos e com o desempenho dos seus dons 
espirituais. Não negligencie nenhuma dessas obrigações. 
 

Informativo 

Maternal (0 a 1) 
Kids 1 (2 a 5) 
Kids 2 (6 a 9) 

Teens 1 (10 a 14) 
Teens 2 (15 a 17) 

Adultos (18+) 
 

ENCONTRO DE 
HOMENS 

3ª QUINTA-FEIRA DO MÊS, 
19 horas. 

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO 

Meditação na Palavra, Louvor, 
Oração, Comunhão e 

Evangelização. 

Abra sua casa. 
Agende com o Nathan. 

1ª QUINTA-FEIRA DO MÊS, 
19 horas. 

GRUPO FAMILIAR 


