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

IGREJA PRESBITERIANADE 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) e 98138-9642(vivo) 

 

 

PRATICAR O TEMOR??? 
“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; revelam prudência todos os que o praticam” Salmo 

111.10 
 

Rev. Nelson França 
 

Como assim, praticar o temor a Deus? Esta ideia parece estranha.  
Talvez, por classificarmos temor como sentimento, não entendemos como praticá-lo. 
Por outro lado, é verdade que a Bíblia nos exorta a praticar o amor, que embora 

também seja tido como um sentimento, nós entendemos perfeitamente o que significa 
praticar esta virtude. 

Certamente é nesse mesmo sentido que o salmista faz tal declaração acerca do temor 
do Senhor, dizendo, que: “revelam prudência todos os que o praticam”.   

Mas, se sobre a prática do amor há uma compreensão adequada do que isso significa, 
é provável que o mesmo não se dê no que diz respeito à prática do temor a Deus. 

É portanto, de grande auxílio considerar em como se revela o temor a Deus. Nesse 
aspecto, cremos que ele pode se manifestar de diversas maneiras, por exemplo: 

- Alguém deixa de tomar uma atitude por temer que devido a ela, poderá vir a ser 
repreendido ou disciplinado pelo Senhor – isto é temor a Deus.  

- Quando, mesmo sem desejar, damos atenção e socorro a uma pessoa por termos em 
consideração que Deus requer isto de nós – é temor a Deus.  

- Quando por temer sermos reprovados por Deus, calamos as palavras que na carne 
gostaríamos de dizer – isto é temor a Deus. 

- Quando fazemos determinada escolha ou tomamos uma decisão, tão somente por que 
é isto que Deus requer de nós – isto é temor a Deus. 

Essas e inúmeras outras situações, podem exemplificar na prática o temor a Deus. 
Nesse caso, pôr em praticar o temor a Deus, não é outra coisa senão tomar em 

consideração, que cada ação ou palavra emitida por nós, não somente passa pela 
aprovação ou reprovação do Senhor, como pode de Sua parte trazer um juízo disciplinar ou 
corretivo sobre nós. 

Logo, se vivêssemos nessa dimensão, por certo seríamos poupados de muitos 
dissabores, pois, muitas das adversidades e tristezas que enfrentamos, na maioria das 
vezes é fruto de uma evidente ausência da prática do temor a Deus. 

Por não temer as Suas disciplinas e correções, muitos cristãos caminham tristes e 
vazios, passam por incontáveis adversidades, sem ter paz no coração, vivem em “guerras”, 
veem sempre surgir à sua frente obstáculos inesperados; mas, apesar disso, não param 
para avaliar espiritualmente, suas palavras, ações, escolhas, reações, antes, se percebem 
que há algo errado, ao invés de lamentar e por temor a Deus corrigir, justificam. 

Entretanto, sobre o temor a Deus, “revelam prudência todos os que o praticam”.   
 

REFLEXÃO DA SEMANA 



 
 
 PÚLPITO 

Devocional pela manhã 

Presb.  José Luiz 

Culto 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  

Sendo este o 2º domingo, as 

crianças devem permanecer     

junto aos pais,                            

no templo, durante o culto. 

Para isso, contamos com a           

preciosa colaboração dos pais. 

 
DIA DOS DIÁCONOS 

Parabenizamos os diáconos pelo     

seu dia e louvamos a Deus por suas 

vidas e ministério que muito   

abençoa a nossa igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE CATECISMODE WESTMINSTER 
 

Não haverá - motivo: Ceia 

No templo com os pais 

 

 

AVISOS 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 

 

Berçário - Aberto 

Não haverá - motivo: Ceia 

No templo com os pais 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.I. - CASA DE ACOLHIMENTO 

O evangelismo com as crianças será no 

próximo sábado dia 19/07 das          

15hs às 17hs.  

 

PROJETO SARA MARATONA BÍBLICA 
 

Versículo da semana: 

“Agrada-te do Senhor,                             

e Ele satisfará os desejos                        

do teu coração.” 

Salmo 37.4 

 

ACAMPAMENTO JOVENS E ADOLESCENTES 

Acontecerá nos dias 18, 19 e 20/07            

Inscreva-se com Leandro e Alan. 

 

ORAÇÃO PELA REUNIÃO DO                         

SUPREMO CONCILIO DA IPB 

O concilio maior da IPB estará reunido 

de 19/07 a 26/07 em Natal,                         

Rio Grande do Norte, para tratar             

de assuntos dos mais relevantes                                    

da nossa denominação. 

Oremos pela direção de Deus quanto à 

eleição da nova diretoria 2014-2018 e 

pelas decisões a serem tomadas. 

 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS − EBF 

Devido às obras de revestimento externo 

da Igreja, este ano não haverá EBF. 

 



 
 

ESPAÇO MISSÕES 

Nossos Missionários 

Rev. Everton Pita (Espanha) 

Miss. Cicília (Guiné Bissau) 

Miss. Núbia (China) 

 

 

Etiópia: A Igreja evangélica é a que mais 

sofre, por ser a minoria. Ela é monitorada 

pelo governo e não goza dos mesmos 

direitos que os ortodoxos ou 

muçulmanos, pois são consideradas 

seitas. A Etiópia é um dos casos em que a 

igreja persegue os adeptos da sua própria 

fé. Apesar disso, a igreja etíope cresce em 

ritmo acelerado; a atual atmosfera de 

liberdade tem favorecido a oportunidade 

de evangelização no país. Oremos pelos 

nossos irmãos.   

 

 

 

NESTA SEMANA 

08/07 – João Lucas P. Ribeiro (3026-3364) 
10/07 – Luiz Carlos Camilo (3471-4511) 
10/07 – Maria de Lourdes Sabino (9709-9886) 
10/07 – Nilza Teixeira (3326-7562) 
11/07 – Alan do Carmo ( 3473-8292) 
11/07 – Keitty Cristine Stuart (3371-3269) 
12/07 – Francisco Tonetti (3473-2495) 
 

ANIVERSARIANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

 

Dia: 17/07 − na igreja 

24 − Ester Machado 

31− Rosalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL 

Ensaio após EBD.                                        
Usar beca azul hoje à noite. 

Não teremos ensaio na                         
próxima terça-feira. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISMO INFANTIL 

 

Quinta 17/07 às 15hs na Escola Elza 

Vila Sonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA 

15/07 – Iasmin de Morais Rocha (3329-5263) 
15/07 – Rebeca Muniz (3326-7829) − Congregação 
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 – Silas & Gebrim (cas.) 
19/07 – Patrícia & Kylzo (cas.) 
20/07 – Jean de Morais Pereira (3329-5263) 
20/07 − José Maria & Maria José (cas.) 
20/07 − Miro & Ana Lucia (cas.) 
 



 
 
 
 

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) 

  Quinta:Artesanato 14h às 17h 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 
SAÚDE 

     Alfredo - Benedito (Elzir) - Hilda Cabral - Sebastião (Francisco) - Álvaro e Olidir (Sonia 

Tonetti) - Nilva (Gebrim e Ilze) - Elizangela Cozin - Sandra, Alexandre Gilberto, Ana (Carlos 

Gilberto) - Ian (Rosalina) - Juraci (Vanuza) - Rodrigo (Karina)Kerulyn Ariel (Ana M.Pressato) - 

Paulo (Valia) -  Ivan Xu (Sandra Borges) - Weslei - Edna César - Zenaide e familia, Jorge(Rose 

Marchetti) - Albino - Kaylane (filha do Cleber da IP Filadélfia) − Cristian (Renan), Sônia Tonetti 

Jaime (Maria do Céu) − Sarah Abreu (Raquel). 

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) - Fernanda 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). 

Congregação da Cidade Ocian − seminarista Nathan e família...  

AGRADECIMENTO 

     Dona Elzir agradece as orações dos irmãos e informa que seu esposo Benedito está se 

recuperando muito bem. 

 

 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 das 14 às 17hs 

 

 

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) 

Lucas Valério (3481.2120) 

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.ipcidadeocian.tk 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

HOJE 
Manhã e Noite 

Raimundo / Jean / Lucas 

Próxima quarta - feira 

Constantino 

 


