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Amor, a verdadeira marca do cristão 
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala sobre três aspectos do amor, a verdadeira marca do cristão. Vamos examinar esses três aspectos 

 
 

 
Em primeiro lugar, a superioridade do amor (1Co 13.1-3). Depois de tratar dos dons espirituais, Paulo 

aborda um caminho sobremodo excelente. Em 1 Coríntios 13.1-3, fala da superioridade do amor sobre os 

dons espirituais. O que caracteriza a verdadeira espiritualidade é amor e não os dons. A igreja de Corinto 

tinha todos os dons, mas era imatura espiritualmente. Conhecemos um cristão maduro pelo fruto do Espírito e 

não pelos dons do Espírito. No texto em apreço, Paulo diz que o amor é superior ao dom de variedade de 

línguas (1Co 13.1), ao dom de profecia (1Co 13.2), ao dom de conhecimento (1Co 13.2), ao dom da fé (1Co 

13.2), ao dom de contribuição (1Co 13.3) e até mesmo ao martírio (1Co 13.3). Sem amor os dons podem ser 

um festival de competição em vez de ser uma plataforma de serviço. Sem amor nossas palavras, por mais 

eloquentes, produzem um som confuso e incerto. Sem amor, mesmo que ostentando os dons mais 

excelentes como profecia, conhecimento e fé nada seremos. Sem amor nossas ofertas podem ser egoístas, 

visando apenas nosso engrandecimento em vez da glória de Deus e o bem do próximo. Sem amor nossos 

gestos mais extremos de abnegação, como o próprio martírio de nada nos aproveitará. O amor dá sentido à 

vida e direção na caminhada. Quem ama vive na luz, conhece a Deus e se torna conhecido como discípulo 

de Jesus. 

Em segundo lugar, as virtudes do amor (1Co 13.4-8). Como podemos descrever as virtudes do amor? 

Nesse mais importante texto sobre o amor, o apóstolo Paulo nos oferece uma completa definição. Primeiro, o 

amor é conhecido por aquilo que ele é: o amor é paciente e benigno. Segundo, o amor é conhecido por aquilo 

que ele não faz: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz 

inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra 

com a injustiça. Terceiro, o amor é conhecido por aquilo que ele faz: O amor regozija-se com a verdade. 

Quarto, o amor, também, é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada da vida: o amor 

tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Finalmente, o amor é conhecido pela sua indestrutibilidade: O 

amor jamais acaba; mas havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, 

passará. O amor é a maior das virtudes, o maior dos mandamentos, o cumprimento da lei de Deus. O amor é 

a maior evidência de maturidade espiritual, a mais eloquente comprovação do discipulado e a garantia mais 

sólida da genuína conversão. 

Em terceiro lugar, a perenidade do amor (1Co 13.9-13). O amor jamais vai acabar porque, agora, em 

parte conhecemos e, em parte, profetizamos. Porém, quando Jesus voltar em sua majestade e glória, 

inaugurando o que é perfeito; então, o que é em parte, será aniquilado. Agora, vemos como em espelho, 

obscuramente; então, veremos face a face. Quando Jesus voltar e recebermos um corpo imortal, 

incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo de sua glória, então, 

conheceremos como também somos conhecidos. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; 

porém o maior destes é o amor. No céu não precisaremos mais de fé nem mesmo de esperança, porém, o 

amor será o oxigênio do céu, o fundamento de todas as nossas relações pelo desdobrar da eternidade. 

Porque Deus é eterno e amor, o amor dura para sempre. Ainda que o sol pudesse perder sua luz e sua 

claridade; ainda que as estrelas deixassem de brilhar no firmamento; ainda que os mares secassem e os 

prados verdejantes se tornassem desertos tórridos, ainda assim, o amor continuaria sobranceiro, vivo e 

vitorioso para sempre e sempre. O amor jamais acaba. O amor é a verdadeira marca do cristão, desde agora 

e para sempre! 

                                                                                                                        Rev. Hernandes Dias Lopes 

 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                 

 

NOVO MEMBRO 

Foi recebida pelo Conselho e 

apresentada à igreja, em 05/07/15,     

como novo membro,                                 

nossa irmã Nadil Arcanjo. 

Damos as boas vindas a nossa irmã 

rogando que Deus a abençoe. 

 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta sexta - (17/07) das 20h às 24h, 
teremos mais um momento                      

reservado para oração. 
 Venha desfrutar desse privilegio 

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário 

 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 

A nossa E.B.F. será nos dias:                         
16, 17 e 18/jul, das 14h30 às 17h. 

Pedimos aos pais/responsáveis,                    

que tragam suas crianças. 

Maiores detalhes com a Paula. 

 

         E.B.I. CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será no 

próximo sábado dia 18/07                                

das 15h às 17h.  

 

          Curso Bíblico Reformado 

     

 

                  

 

                       

 

                   

              

  

 

 

 

 

PÚLPITO 

Devocional pela manhã:                           

Presbº José Luiz C. de Mattos                                  

e vespertino: Rev. Nelson França 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

Demonstremos nossa fidelidade a     

Deus entregando os nossos                     

dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel.       

 

CAMPANHA DO REAL MISSIONÁRIO 

No terceiro domingo de cada mês                            

na EBD será realizada a                            

“Campanha do Real Missionário”. 

As ofertas arrecadadas serão destinadas 

a Junta de Missões Nacionais da IPB. 

PARTICIPE! 
 

CEIA DO SENHOR 

Nesta manhã o Rev. Nelson estará 

ministrando a Ceia do Senhor na 

Congregação 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 DOS DIÁCONOS 

Parabenizamos os diáconos pelo seu 

dia e louvamos a Deus por                              

suas vidas e ministério                                    

que muito  abençoa a nossa igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

   

                                    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Projeto Fé em Ação 

Reunião e treinamento para líderes e 

voluntários. Todas as terças-feiras do 

mês de Julho às 20h, na igreja. 

Não deixe de participar! 

 

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. 

 
 

AVISOS NO BOLETIM 

Os avisos referentes às datas de 

programações somente serão colocadas 

no boletim mediante confirmação 

dirigida à secretaria                                         

na semana do evento. 

 
 

EVANGELISMO INFANTIL 

 

Não haverá programação 

 

 

 ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

Miss. Sueli (Local) 

 
 
 
 
 
 
 

Uzbequistáo - Clame pelo irmão 

Abdurahim, líder de uma igreja 

doméstica. Ele ficou preso durante dez 

dias depois de ler a Bíblia para pacientes 

de um centro de recuperação. Interceda 

por ele, sua esposa e os quatro filhos 

do casal. 

NESTA SEMANA 

06/07 – Enéias & Giuliana (cas.) 

06/07 – Wagner Natal & Vania (cas.) 

08/07 – João Lucas P. Ribeiro (3473-4376) 

10/07 – Luiz Carlos Camilo (3347-4753) 

10/07 – Maria de L. Sabino (9709-9886) 

10/07 – Nilza Teixeira (3326-7562) 

11/07 – Alan do Carmo (3371-4103) 

11/07 – Keitty C. Stuart (98173-1764) 

12/07 – Francisco Tonetti (3473-2495) 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – QUINTA–FEIRA 20h 
 

16/07 - Na igreja 

23 e 30/07 - Em aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após a EBD.                                              

Usar toga azul hoje à noite. 

Não teremos ensaio na                                 

próxima terça-feira. 

 

 

 

 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

15/07 – Iasmin de Morais Rocha (3329-5263) 

15/07 – Marina Thereza da S. Froes (3395-1173) 

15/07 – Rebeca Muniz - Cong 

15/07 – Maria do Céu (3474-2262) 

16/07 – Fernanda Laís (3472-5379) 

17/07 – Alexandro & Elisângela (cas.) 

17/07 – Karina do Vale (3017-2787) 

18/07 – Adilson & Marleide (cas.) 

19/07 – Aldanira S. da Costa (3491-1567) 

19/07 – Patrícia & Kylzo (cas.) 

19/07 – Silas & Gebrim (cas.) 

 

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 

     Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Elizangela Cozin - Alexandre Gilberto, Gabriella, 

Giovanna, Eliane, Sueli, Marcos (Carlos Gilberto) - Ian (Rosalina) - Rodrigo (Karina) - Sônia Tonetti 

- Georgina - Waldomira - Elzir - Fernando Molina - Sarah Abreu(Raquel) - Rodrigo(Leony) - Ilze - 

Jaime(filho Maria do Céu) - Paulo Laís - Ercilia(Regina)cirurgia - Sonia Sant’ana(recuperação 

cirurgia) - Urânia(mãe da Valeria) Rilza e Elienai - Rosalina - José Fernando(Dilva) - Joca(Cristiane) 

- Ana (Regina Marchetti) - Maria (mãe Roselaine) - Margarete e Floriza (Cleide). 

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,  - Marisa, Jorge e Fernando, Priscila (Karina) Beatriz, Emerson, Eliedson(Alfredo) - Família 

Itapeva(Eliana Lisboa) - Sonia Soares(família), 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...  

Emprego  

Sandra Marchetti - Gisele de Lima(artesanato) 

 

  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 (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) 

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/Marcos 

Próxima quarta - feira 

Constantino 


