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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 

IGREJA PRESBITERIANA DE PRAIA GRANDE 

 

 Rua Copacabana, 207 – Guilhermina 

Tel: (13) 3302.9049 | ippg_209@yahoo.com.br 

www.igrejapresbiterianadepraiagrande.com 

 

Pastor: Rev. Nelson França 

Tel. 99108-8740 (claro)  

 

UM RASGAR DO CORAÇÃO OU CULTURA DO ARREPENDIMENTO? 
“Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso 

Deus” Joel 2.13  
 

Rev. Nelson França 
 

Um aspecto cultural referente ao povo de Deus era o rasgar das vestes como sinal de 
grande angústia, lamento, arrependimento, indignação, notícias catastróficas e etc. 

Quando, por exemplo, Davi recebeu a notícia de que Abner, com quem havia feito uma 
aliança, fora morto por Joabe, disse a todo o povo: “Rasgai as vossas vestes...” (2Sm 3.31). Ao 
ouvir as ameaças do rei da Assíria contra Jerusalém, o rei Ezequias rasgou as suas vestes (2Rs 
19.1). 

Nos dias do profeta Joel, o povo passava por dificuldades terríveis, sem alimento, os 
campos estavam secos, os celeiros vazios, não havia pastos para as manadas, as árvores 
frutíferas estavam secas e um exército poderoso vinha contra ele. A condição dos hebreus, 
devido às adversidades que enfrentava, era dramática, sob todos os aspectos. 

Certamente, devido a todas as lutas que enfrentavam, as manifestações de lamentos, 
tristeza e desespero se faziam presentes, dentre elas, por certo, uma das que eram mais 
comuns: o “rasgar das vestes”. 

Com esta atitude, entre outras coisas, o povo procurava comover o coração de Deus; 
expressar humilhação, carência, pobreza. 

É interessante notar, que Deus não somente compreendia, mas aceitava essa linguagem 
cultural. Contudo, aquilo que deveria ser uma expressão real de humilhação, por vezes não 
passava de expressão cultural; isto é, vazia, sem sentimento sincero de humildade ou 
arrependimento. 

Creio que por vezes também agimos assim. Afinal, conhecemos as expressões, quer por 
palavras, gestos ou olhar, que denotam tristeza, lamento ou arrependimento. Com os homens, 
isto pode, e até muitas vezes funciona. Mas, com Deus, não dá certo. 

O que é fantástico, é que apesar de todo pecado e “manha” de seu povo, Deus queria 
atendê-lo; mudar a sua sorte, reverdecer o deserto, tornar as árvores produtivas, encher as eiras 
de trigo, fazer transbordar de vinho e azeite os lagares e até restituir o que perderam. 

Mas havia uma condição cf. Jl 2.12-13: a. que houvesse conversão a Deus, de todo o 
coração, com jejuns, choro e pranto; b. que rasgassem, não as vestes, mas, o coração. 

Creio que por vezes, diante das adversidades, em nosso lamento a Deus, só temos 
rasgado as vestes. Nem sempre há conversão ou mudanças, sinceras. O que fazemos é 
manifestar a “cultura do arrependimento”, mas, não um genuíno rasgar do coração. 

Mas, continuo afirmando: O que é fantástico; e isto é fantástico mesmo, é que, apesar das 
mazelas do seu povo, Deus declara através do profeta Joel que: “ele é tardio em irar-se, e 
grande em benignidade, e se arrepende do mal.” “Jl 2.13.   

Que estímulo maior para buscar a Deus, pode haver, para nós, pecadores? 
 
 
 
 

 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
Rev. Donizete Rodrigues Ladei a  

              

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 

Nesta sexta 16/01 estamos iniciando 

mais um momento reservado para 

oração, das 20h às 24h. 

Venha desfrutar desse privilegio  

mesmo que seja por apenas um 

período dentro desse horário. 

 

 

TARDE LEGAL 

Atenção crianças!!! 

Será no próximo sábado dia 17/01 

das 14h às 17h na Igreja. Solicitamos 

a colaboração dos pais, trazendo                 

suas crianças. 

 

   E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será 

no próximo sábado dia 17/01 das 

15h às 17h.  

 

                 ATUALIZAÇÃO DE TELEFONE 

Moacir Teixeira                                

Cel. 7813-3984 e 97403-4496. 

 

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 

Culto matutino:                                       

Presbº José Luiz Castanho 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. 

 

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. 
 

REUNIÃO DE HOMENS 

Tendo em vista os eventos que 

envolvem a 1ª, 2ª e 3ª sexta feira de 

Janeiro, a 1ª Reunião de Homens de 

2015, ocorrerá somente no                               

mês de Fevereiro. 

  

         DEPARTAMENTO LÍRIO DOS VALES 

Reunir-se-á na quarta-feira dia 14/11 

às 15hs. na residência da sócia 

Evanilde à  Rua Jundiaí, 76 - apto 

103 Boqueirão 

 

 

 

  BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Não haverá aula devido a                        

Ceia do Senhor. 

Pré-adolescentes no templo com os pais. 

  

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

Não haverá devido a Ceia do Senhor. 

Crianças no templo com os pais. 

Berçário aberto para crianças de colo. 

 



ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Rev. Leonardo Bessa de Jesus (Líbano)  

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Península arábica - Muitas vezes, novos 

convertidos aprendem sobrevida cristã 

apenas por intermédio de programas de 

TV via satélite. Ore pelas pessoas que 

fazem esses programas, bem como pelos 

espectadores. 

                        NESTA SEMANA 

05/01 − Thiego Haiduck (3302-7236) 
05/01 − Rubens Cordeiro Godinho (3379−3765) 
05/01 − Rafaella  Godinho (3379−3765) 
08/01 − Neusa Santos (98808−5539) 
08/01 − Raquél Albiero (3591−1589) 
08/01 − Artesanato 
08/01 − Roselaine Valeria (3395−0836) 
10/01 − Raquel de O.Kiziran & Julio (cas.) Cong. 
10/01 − José Nogueira (3479−2683)  
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

15/01 - Neusa 

Trav. Guaramar, 199 - apt . 12-BL.1-Tupy 

22 e 29 em aberto 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Não haverá programação 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

Não haverá programação 

 

 

 

                PRÓXIMA SEMANA 

14/01 − Evanilde Silva (3371-3384) 
16/01 − Larissa Gabriela de Oliveira (3461-5478) 
16/01 − Antonia Strumiello (3477-9789)Cong. 
17/01 − kylzo da Silva (4106-1173) 
17/01 − Rodrigo Valério (3395-0836) 
18/01 – Maria Eduarda M. Gomes (3222–3832 
18/01 − Ilze Camargo (3302-8840) 

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) – Paulo (Valia) 

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 

Leandro/Alan/Constantino/Marcelo                  

Próxima quarta - feira 

Willian 

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

