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CONSELHO: 
Presbs. Antonio Eliedson 

Jair Herculano 

 Heronides Rodrigues 
Isaque Correia

 José Tavares
  Lucimário Machado

 PRESBÍTERO EMÉRITO:
Antonio Quirino
José Teixeira 

Odilon Cassimiro  e
Paulo Braga  (in memorian)
 EM DISPONIBILIDADE: 
Presbs. Florisval Pereira 

 Ediel Batista
Mário Teixeira 

Hélio Rodrigues   
Hercílio Jorge.

JUNTA DIACONAL: 
Diác. Amilton Angelo 

  Drayton Jayme 
 Hederly Miranda 

Inaim Paulino
 José Maciel 

Márcio Alexandre 
Marcos Welby 
Samuel  Alves.

ESCALAS
Diáconos: Samuel e Welby

Presbíteros: José Tavares 
Pregador: Rev. Antonio Sávio

Culto Infantil: Gabi   

Próximo Domingo
Diáconos: Maciel e Inaim 

Presbíteros: Antonio Eliedson
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: Neile  

SEIS TENDÊNCIAS DESTRUTIVAS ACONTECENDO EM 

MUITAS IGREJAS
  

   Irmãos e irmãs, devemos recuperar as raízes do cristianismo real, a verdade é que 
estamos vivendo um tempo onde os valores estão adulterados, e para isso precisamos abordar a 

fundo alguns dos problemas que ocorrem em muitas igrejas:
1. Os pastores são cada vez mais contratados por suas habilidades de gerenciamento ou 
habilidade retórica e não pelo seu conhecimento bíblico ou suas qualidades bíblicas. 
 Cada vez mais os pastores são contratados pelo seu discurso dinâmico, sua oratória, e sua 
habilidade de manipular o público conforme convém e menos pelo seu compromisso e exposição das 
Escrituras.
 Pastores podem ser tanto gerentes habilidosos e biblicamente sábios; eles podem ser ambos 
os  grandes oradores e grandes estudiosos da Escritura; e ambos podem atrair multidões e 
proclamar o evangelho. O problema é quando a Palavra é deixada de lado, ou considerada menos 
importante, quando na verdade deveria ser o principal.
 O resultado disso está aí, as pessoas pouco sabem das escrituras e as igrejas estão repletas 
de heresias.
2. A “adoração” é apenas uma parte do culto semanal.
 A diluição do entendimento de culto é um resultado direto da diluição da teologia na igreja. 
A abordagem aplicacional, tópica para a compreensão da Bíblia tem a consequência de fazer-nos 
pensar (e viver) de forma segmentada.
 O líder de música sobe ao palco para dizer: “Vamos começar com um tempo de adoração.” 
Não seria todo o culto um momento de adoração? não é o sermão um ato de adoração? Não devemos 
buscar que a nossa vida seja um ato de adoração?
3. Ler a Bíblia x Estudar a Bíblia.
Exegese é o processo de examinar o texto e “descobrir” o seu verdadeiro significado. Muitos líderes 

de hoje não quer ter o dom espiritual de ensinar ou não receberam formação adequada, e o resultado 

»ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA IGREJA - O Conselho da IPH convoca a Assembléia 
para se reunir no dia 21 de agosto de 2016 às 11h00 após a EBD. Programe-se e venha 
participar como membro comungante.
»DIA DOS PAIS - Hoje contamos com as presenças do Rev. Calvino Rocha falando na EBD 
para os pais e do Rev. Antonio Savio falando para os demais na EBD e pregando no culto da 
noite. Sejam Bem Vindos.
»TREINAMENTO DE DISCIPULADO - Estamos formando a primeira turma de Treinamento 
de lideres de pequenos grupos e discipulado, iniciaremos o treinamento no próximo  
Domingo, dia 21 às 14h30 .  Ore por este novo trabalho em nossa Igreja.
»MEMBRO FIEL - O verdadeiro membro fiel da Igreja Local é aquele que está presente nos 
cultos e atividades da Igreja, que além de uma vida devocional em casa, sente necessidade de 
congregar, manter comunhão com os irmãos, se reunir para adorar ao Senhor e estudar a sua 
Palavra e além disso é Fiel nos Dízimos entendendo que TUDO pertence a Deus, nós ficamos 
com 90% para o nosso sustento e devolvemos 10% para o sustento da Obra do Senhor. SEJA 
FIEL. SEJA  DIZIMISTA. Invista no Reino de Deus.
»MINISTÉRIO COM IDOSOS - As oficinas com os Idosos já etornaram e continuam toda 
Quinta - feira às 14h30. Não faltem!!!
»UPH - Dia 16/08 Culto na casa do irmã Vera, Rua: José Maria Dourado, nº 71.
»SECRETARIA - Seu nome não saiu nos aniversariantes da semana ou seu endereço está 
errado? Entre em contato com à secretária da igreja para atualizar seu cadastro. 
»PROGRAMA CRISTO É A RESPOSTA - Ouça todos os dias de Segunda a Sexta na rádio 
Sete Colinas das 06h30 às 07h00. Ore e Divulgue.
»SAF - 14/08  Visita ao IBN às 15h00. 20/08 Reunião do departamento Esperança na casa de 
Gêsia (IBN). 27/08 - Reunião Plenária às 16h00. Visita todas as segundas às 16h00 no 
Hospital Regional Dom Moura.

PROGRAMAÇÃO DA IGREJA E CONGREGAÇÕES
 

Av. Rui Barbosa, nº 771, Heliópolis
Pastor: Rev. Milton Cesar Oliveira da Silva
Fone: (87) 3762-6930 
Escola Bíblica Dominical: 09h30
Culto Dominical Vespertino: 19h00
Cultos de Oração: Segunda: 19h30 
Terça: 08h00
Culto de Doutrina: Quarta: 19h30

SEDE
R. Manoel Victor da Silva, nº 32, Centro
Miss: Isaías Farias Santos
Fone: (87) 9-9996-5031
Presb. Antonio Eliedson
Escola Bíblica Dominical: 09h30
Culto Dominical Vespertino: 17h00
Culto de Oração: Quarta: 19h30
Culto de Doutrina: Sábado: 19h30

 CONGREGAÇÃO PENIEL
R. Prof. Edson Farias, s/n, Morada Nobre
Miss: Jonathas Anselmo Barbosa
Fone: (87) 9-9985-0086 ou 9-8138-6272
Presb. Heronides Rodrigues
Escola Bíblica Dominical: 09h30
Culto Dominical Vespertino: 17h00
Culto de Oração: Terça: 19h30
Culto de Doutrina: Quinta: 19h30

CONGREGAÇÃO EM CAPOEIRAS

Equipe Pastoral 2016
Pastor Efetivo:

Rev. Milton Cesar - Fone:(87)3762-1678/(87)99621-8000
Pastor Auxiliar:

Rev. Paulo Gustavo - Fone:(81)99521-5891
Pastor Colaborador:

Rev. José Hugo - Fone: (87)98838-0071

Cláudio Galvão



“POR ESTA CAUSA ME PONHO DE JOELHOS”:
  PELA IGREJA COM SEUS DEPARTAMENTOS, LIDERANÇA E MISSIONÁRIOS - (PELAS NOSSAS 
CONGREGAÇÕES: CAPOEIRAS E PENIEL) E PELA IGREJA PERSEGUIDA.

AGENDA DE ORAÇÃO

Queridos irmãos, pedimos aos amados que 
desliguem tudo que possa desligá-lo no momento 

de Culto. Deus está no Templo! Ligue-se apenas nEle!

I P de Heliópolis: 

*Geny Cavalcante                *Esthefanie Milena
*Mário Teixeira Leal              *Amara Celina
*Eveline                                *Gabriel Miranda
*Vânia Lúcia Barros              *Alfredo Joaquim
*Ediel Batista                        *Leonilda Viana
*Rosália Caetano                 *Nailde Gomes
*José Figuerêdo                   *Ester
*Juci Rodrigues                    *Almerinda Angelo
*Lauana                               *Irmã Mariinha
*Rev. Jaime Barros               *Irany Fernandes
*Eunice Barros                     *Montgomery de Almeida
*Maria Dias da Silva             * Drayton Jayme
*Soennia                              *Rafaela
*Keila                                   *Kézia Ferreira
*Lauro Aruda                        *José Felix                                                 

Congregação
Peniel:

*Pelo Brasil
*Expedito e Família
*Alda e Família
*Lucas Araújo
*Telma Lúcia dos Santos
*Lídia da Silva Valentino
*Rosimeire Elizabete
*Valdemir Lins
*Rayane Cabral
*Glaucia Lins
*Cicera Maria
*Maria do Carmo Silva
*Miss. Jonathas
*Raissa Lopes
*Maria Anália

Congregação
Capoeiras:

*Cicera Cavalcante
*Gessica Laiane
*Maria José de Oliveira 
*Isabel Marina 
*Maria Julia
*Maria Suely Paes
*Ana Luisa Paes
*Henrique Cavalcante
*Isaac de Souza Santos

 LITURGIA DO CULTO NOTURNO 

    Prelúdio - Grupo de louvor
    Saudação Pastoral
1.   Visão da Glória de Deus e Confissão:
 Leitura Bíblica: Salmos 145.8-21
 *Oração de Confissão
 Hino: Providência de Deus na Redenção (HNC nº 31)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 145.1-7
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: O Bom Pastor (HNC nº 109)
  Oração e Bênção Apostólica
                                            Ao sinal  * De joelhos   ** De pé

Erika Wanessa Silva de Melo - 14/08
Av. Júlio Brasileiro, nº 949 - Heliópolis

Maria Alexandrina da Silva - 15/08
Av. Canhotinho, nº 440, Heliópolis

José Vincente Rodrigues - 16/08
R: Monsenhor Magno de Godoy, nº 197 - Boa vista - 

Isabele Oliveira Aguiar - 1808
Congregação em Capoeiras

Leni Teixera Vilela - 20/08
Rua Paranatama, 212 - Novo Heliópolis

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Venha Orar e Aprender mais da Palavra de Deus em nossos Cultos 
semanais e ter mais Comunhão entre os irmãos.

 Dízimo
A Igreja cresce na Fidelidade dos 

Justos.
 Para sua comodidade e maior segurança, 

disponibilizamos a conta da Igreja Presbiteriana 
de Heliópolis.: Ag. Banco do Brasil : 0067-1  Cc 

20-830-2
CNPJ: 11.467.610/0001-16

Segunda-feiras às 
19h30 e Terça-seira às 

08h00

Toda Quarta-feira 
às 19h30

Estudo na Carta aos 
Hebreus

lamentável é que a maioria dos nossos estudos bíblicos estão cheias de frases como, “O que este texto 
significa para você?”, enquanto deveríamos nos preocupar com: “o que este texto de fato significa?”
 Por essas e outras encontramos diversas interpretações totalmente equivocadas tiradas de 
um mesmo texto bíblico.
4. O imenso abismo entre a teologia e a vida da igreja.
 Temos a noção de que a teologia é algo que ocorre em algum lugar “lá fora” nos seminários 
ou bibliotecas, enquanto nós fazemos o trabalho real da fé cristã com os nossos programas da igreja.  
Em muitas igrejas, a teologia é visto como puramente acadêmico, o trabalho intelectual sem vida 
para os nerds na igreja ou, pior, os fariseus.
5. Analfabetismo bíblico.
 A verdade simples e clara é que nosso povo não conhece a Bíblia muito bem, e isso é em 
grande parte culpa de uma geração de pregação rala de ensino (na igreja e em casa).
 Conectado a este fator é a acomodação da igreja e assimilação de mudança rápida da cultura 
do conhecimento baseado em texto para o conhecimento baseado em imagem. Ninguém que ir a 
fundo no texto bíblico, é melhor muitas vezes assistir alguns filmes, ou ver uma série de slides.
6. Entretenimento substituiu a Palavra.
 Grande parte das igrejas querem apenas entreter o público, e para isso utilizam das mais 
variadas formas, a principal é a música, que tem ocupado cada vez mais tempo dos cultos e tem se 
tornado o fator principal.
 O resultado de todos esses fatores, é um desvio fundamental da Bíblia pelos líderes 
encarregados de pregar e ensinar. As igrejas estão ficando maiores mas a mensagem continua 
encolhendo. Nós enchemos nossos edifícios com dezenas e dezenas de pessoas, mas nós reduzimos a 
mensagem básica para ajustar o tamanho de uma fé individualista.

Extraído de: https://bibliacomentada.com.br/
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