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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: Amilton e Welby

Presbíteros: Heronides Rodrigues 
Pregador: Rev. Paulo Gustavo

Culto Infantil:    

Próximo Domingo
Diáconos: Todos 

Presbíteros: Isaque Correia
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: Gêsia  

O QUE EU PERCO QUANDO PERCO O CULTO?
Tim Challies

  
   Você pode imaginar a sua vida sem culto? Você consegue imaginar a sua vida sem 
se reunir regularmente com o povo de Deus, para adorá-lo em conjunto? O culto 
corporativo é um dos grandes privilégios da vida cristã. E talvez ele seja um daqueles 
privilégios que, ao longo do tempo, tomemos como certo. Quando eu paro para pensar a 
respeito, não consigo imaginar a minha vida sem culto. Eu nem mesmo desejo pensar nisso. 
Mas eu acho que vale a pena considerar: O que eu perco quando eu perco o culto?
 Vivemos numa cultura consumista onde temos a tendência de avaliar a vida através 
de meios muito egoístas. Fazemos isso com o culto. “Hoje o sermão não falou comigo. Eu 
simplesmente não consegui apreciar as canções que cantamos nesta manhã. A leitura da 
Escritura foi demasiado longa”. Quando falamos dessa maneira podemos estar dando 
provas de que estamos indo à igreja como consumidores, como pessoas que desejam ser 
servidas em vez de servir.
 No entanto, o ponto primário e o propósito de cultuar a Deus é a sua glória, não a 
satisfação das nossas necessidades sentidas. Nós adoramos a Deus, a fim de glorificar a 
Deus. Deus é glorificado no nosso culto. Ele é honrado. Ele é magnificado à vista daqueles 
que se juntam a nós.
 Dessa forma, o culto rompe completamente com a corrente do consumismo e exige 
que eu cultue por amor da sua glória. Tenho ouvido dizer que o culto “é a arte de perder o 
ego na adoração de outro”. E é exatamente este o caso. Eu esqueço de tudo sobre mim e dou 
toda honra e glória a Ele.
 O que eu perco sem o culto? Eu perco a oportunidade de crescer através de ouvir 
um sermão e de experimentar alegria por meio do cântico de grandes hinos. Eu perco a 
oportunidade de me unir a outros cristãos em oração e para recitar grandes credos com eles. 

»TREINAMENTO DE DISCIPULADO - Iniciamos no Domingo passado, mas ainda da 
tempo para você que não veio ou que tem desejo de participar. O treinamento voltará no 
próximo Domingo às 14h30. Fale com os pastores.  Ore por este novo trabalho em 
nossa Igreja.
»VIAGEM DO PASTOR MILTON - O Pastor está pregando em Salvador na Bahia e 
retorna amanhã, Ore pela sua viagem.
»REUNIÃO DO CONSELHO - Está convocado para o dia 03/09 às 14h30.
»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 retornaram e continuam 
toda Quinta - feira às 14h30. Não faltem!!!
»UPH - Dia 30/08 Culto da Federação na Quarta Igreja Presbiteriana às 19h30. Não 
falte!!!
»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.
»DEPARTAMENTO DORCAS - Reunião departamental dia 17/09 às 15h00. Agende-se!!!

»SAF -  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                                                                       

Congregação
Peniel:

*Pelo Brasil
*Expedito e Família
*Alda e Família
*Lucas Araújo
*Telma Lúcia dos Santos
*Lídia da Silva Valentino
*Rosimeire Elizabete
*Valdemir Lins
*Rayana 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 67
 *Oração de Confissão
 Hino: Glória e Coroação (HNC nº 52)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 96
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
 Preparação
 Salmos 119.9-16
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Serviço do Crente (HNC nº 315)
  Oração e Bênção Apostólica
                                            Ao sinal  * De joelhos   ** De pé

Zenilda Vieira da Silva - 28/08
Av. Djalma Dutra nº. 311, Heliópolis

Josefa Maria da Costa - 29/08
Congregação em Capoeiras

Areli Albuquerque Herculano - 31/08
Rua Epitácio Coimbra, 221 - Heliópolis 

Este é o dia em que o Senhor fez; 
regozijemo-nos e alegremo-nos nele.

Salmos 118:24

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
 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

Mas, mais que isso, eu perco a oportunidade de glorificar a Deus. Se eu parar de cultuar, 
estarei negligenciando um meio através do qual eu posso glorificá-lo.
 Você vê? O culto não é sobre você ou sobre mim. O culto é sobre Deus. E, 
realmente, isso muda tudo.
 Quando vejo o culto como algo que, em última análise, existe para o meu bem e 
para a minha satisfação, fica fácil tirar um dia de folga e pensar que a minha presença 
não faz nenhuma diferença. Mas quando eu venho para glorificar a Deus, eu entendo 
que ninguém mais pode tomar o meu lugar. Deus espera o levantar das minhas mãos, o 
erguer do meu coração e o levantar da minha voz a Ele.
 Quando vejo o culto como algo que é todo sobre mim, fica fácil pular de igreja 
em igreja e estar sempre à procura de algo que se ajuste melhor a mim. Mas quando eu 
vejo a igreja como algo que é verdadeiramente sobre Deus, me pego procurando por 
uma igreja mais pura e melhor em adorar do modo exato como a Bíblia ordena – Eu 
procuro por uma igreja através da qual eu possa glorificá-lo cada vez mais.
 Sem dúvida, o culto é um privilégio. Mas também é uma exigência, uma 
responsabilidade. E a maior responsabilidade, bem como o maior privilégio no culto, é 
trazer glória a Deus.

FONTE: What Would I Lose if I Lost Worship? http://www.cristaoreformado.com/

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

Todas às Segundas às 19h30 e 
Terças às 08h00
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