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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. Paulo Gustavo

Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Maciel e Inaim

Presbíteros: Heronides Rodrigues
Pregador: Rev. Paulo Gustavo

Culto Infantil: 

ADORAÇÃO  VERDADEIRA, ALVO ESQUECIDO DA 

IGREJA
Por Rev. Milton Cesar - Pastor Efetivo

CAPÍTULO V
A VERDADEIRA ADORAÇÃO (Continuação)

A. O LUGAR DA ADORAÇÃO (V.20)

 Esta discussão era muito antiga e acirrada, provocando ódio e até mesmo mortes. 
Fato curioso sobre isto é citado por Josefo, “certa disputa sobre este ponto, diante de Ptolomeu 
Filômetro resultou na morte de dois advogados samaritanos, que não foram capazes de provar 
a sua contenção que o monte Gerizim era o lugar de adoração no sentido oficial”. Por isso 
pagaram com a própria vida, a sua incapacidade.
 Não cabe a nós decidirmos quem tinha o texto correto, ou quem o adulterou, o fato é 
que para o judeu no V.T. o lugar da adoração era algo importante, e vermos isso no próprio 
ministério de Jesus, quando ele demonstrando interesse e preocupação com a santidade do 
templo de Deus, chama-o de a casa de meu Pai, expulsando os comerciantes que negociavam 
dentro dele (Lc. 2.49; Mt. 21.12-17). No V.T. Inicialmente, o tabernáculo simbolizava a 
presença de Deus no meio do povo, como já vimos em capítulo anterior, o que mais tarde veio 
a acontecer com o templo. O próprio Deus mandou que fosse construído um templo (I Cr. 17.4-
12). A planta geral do templo era a do tabernáculo, porém, as medidas eram em dobro e suas 
ornamentações mais ricas. Este templo foi dedicado a Deus por Salomão (II Cr. 5 a 7). Durante 
sua história, sofreu saques e estragos e chegou a ser reduzido a cinzas nas mãos dos 
babilônicos, mas foi reconstruído no tempo de Zorobabel.
 Os samaritanos por sua vez possuíam um templo sobre o monte Gerizim que foi 
construído sob a orientação de Sambalate, porque os judeus recusaram a ajuda deles na 
reconstrução do templo de Jerusalém. Este templo foi destruído por João Hircano no ano 128 
a.c.

»MÊS DE JANEIRO - Janeiro é férias, e embora alguns irmãos estejam em viagem as 
programações na igreja continuam normalmente. Na segunda-feira e na Terça pela manhã 
nossos Cultos de Oração, na Quarta Culto de Doutrina, no Domingo a Escola Dominical e o 
Culto da noite serão absolutamente normais. Não fique em casa venha Adorar ao Senhor. Ah! 
a recreação das quintas na quadra do Colégio XV continuarão também.
»ACAMPAMENTO NA SEMANA SANTA - Nos dias 24 a 27 de março vamos realizar o nosso 
ACAMPFELIZ. Será no acampamento Sal da Terra a 11 km de Garanhuns, local excelente 
com alojamentos confortáveis, salão de cultos, refeitório, piscina, campinho e muita área 
verde, tudo isso com baixo custo. Você podera fazer a inscrição parcelada em 3x (Janeiro, 
Fevereiro e Março) Inscrição R$100,00 por pessoa. Famílias tem desconto para o pacote. 
Crianças até 5 anos não pagam, de 6 a 10 pagam a metade. Dúvidas e esclarecimentos com o 
Pr. Paulo Gustavo. Faça sua inscrição com Jehan na secretaria da Igreja.
»FERIAS DO PR. MILTON - Desde o dia 1º o Pr. Milton está em gozo de 20 dias de férias e o 
Pr. Paulo Gustavo assumira todas as funções pastorais da Igreja.
»IDENTIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES - No envelope de dízimos e ofertas cada irmão 
atualmente é identificado pelo nome e seu número de cadastro. Memorize este número, 
porque no próximo ano você será identificado somente pelo número e não mais pelo nome.
»MINISTÉRIO COM IDOSOS: As oficinas de artesanato continuam em recesso. 
Divulgaremos posteriormente a data de início.
»SAF: Visita todas as segundas às 16h00 visita 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. Lucimário Machado
Escola Bíblica Dominical: 09h30
Culto Dominical Vespertino: 17h00
Culto de Oração: Quinta: 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 2015
Pastor Titular:

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

Congregação
Peniel:

*Telma Lúcia dos Santos
*Iasmim dos Santos Lins
*Lídia da Silva Valentino
*Valdenice Anselmo
*Nita
*Rosimeire Elizabete
*Valdemir Lins
*Rayane Cabral
*Glaucia Lins
*Cicera Maria
*Maria do Carmo Silva
*José Ailton Lopes da Silva
*Miss. Jonathas

 LITURGIA DO CULTO NOTURNO 

    Prelúdio - Grupo de louvor
    Saudação Pastoral
1.   Visão da Glória de Deus e Confissão:
 Leitura Bíblica: Isaías 6
 *Oração de Confissão
 Hino: Deus dos Antigos (HNC n° 18)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 145
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
  Preparação
 II Timóteo 3.14-17
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Um Vaso de Bênção (HNC nº 221)
 Oração e Bênção Apostólica
                                           Ao sinal  * De joelhos   ** De pé

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

 “A atitude de Jesus perante a religião organizada dos seus dias, portanto, tinha dois lados. 
Dava valor ao templo, mas principalmente por causa das instalações que oferecia para a comunhão 
com Deus e para a oração, mais do que por seu aparato sacrifícial. Mesmo assim, na sua própria 
pessoa, encarnava uma nova ordem que finalmente descolaria o culto venerável do lugar santo e as 
ofertas cerimoniais. Jo.4.21-24 é o resumo mais completo do seu ensino sobre a interioridade e 
realidade da adoração que está aberta a todos aqueles que queiram vir “em espírito e em verdade”, 
e disponível em todos os lugares”.
 Interpretando, diríamos que é negada aqui, a santidade de lugares especiais. Jesus 
emancipou a adoração de Deus de sua escravatura aos lugares santos. A adoração não é mais uma 
questão de “lugar”, mas é “de condição espiritual”. O crente tem plena liberdade para adorar a Deus 
tanto em meio as selvas amazônicas, como em meio ao coração de uma metrópole como São 
Paulo. Não importa se um crente está na cozinha de sua casa, no quarto, ou mesmo no meio de um 
mercado barulhento, ou ainda ao ar livre; ele pode adora a Deus, em qualquer parte que se ache em 
estado espiritual adequado para fazê-lo.
 “Agora, sob o evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é retrito a 
um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual  se 
dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade – tanto em família 
diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em  
assembléias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem 
abandonados, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona  ocasião”. (Confissão de Fé de 
Westminster, XXI, 6).
 Está claro em toda a Escritura Sagrada que Deus, o Senhor habita nos céus, e por isso Não 
podemos aprisioná-lo em lugares onde se invocam o seu nome. Portanto Deus não está 
aprisionado aos templos onde lhe prestamos cultos semanalmente. Por conseguinte, o verdadeiro 
templo de Deus é o “corpo de Cristo”, a sua igreja, como podemos deduzir de Mateus 18.20: “Porque 
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles”. Podemos até dizer, 
que o lugar do culto é onde a igreja, o povo de Deus, estiver reunido. Gostaria de ressaltar, que pelo 
fato de não existir um “lugar santo”, onde se deve prestar culto somente ali, isto não significa que 
aceitemos o extremo, como certa igreja de São Paulo, que planeja construir um edifício (templo), 
onde se realizem os cultos, mas nos horário de intervalo destes, possam ser afastadas as 
bancadas, colocar as traves (barras de gol), e transformado o espaçoso salão em quadra de futebol, 
para que assim os crentes tenham mais integração e maior comunhão. Em si mesmo não tem nada 
de especial, ou santo, porém quando é dedicado e consagrado ao culto, tornasse santo lugar, no 
sentido de lugar separado, exclusivo para o culto a Deus.

Continua...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
               Nesta semana vários irmãos fazem 
aniversário!

Maria Suely Gomes Lima - 11/01
Av. Oliveira Lima, nº. 822, Heliópolis

Milene Eduarda Lima Santos - 11/01
Congregação Peniel

Carlos Fernando da Silva Veloso - 11/01
Av. Oliveira Lima, nº 547 - Heliópolis

Itamar Luiz Ramos Júnior - 12/01
Rua Dom Manuel de Paiva, nº. 180, Heliópolis

Rute da Silva Valentino Viana - 12/01
Congregação Peniel

Lucas Araújo Barbosa - 12/01
Congregação Peniel

Elvira Leal Metódio - 15/01
Rua Gonçalves Dias, nº. 168, Heliópolis

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

Salmos 118:24

 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

 Pensamento da semana
“A coisa mais importante no mundo é 
sermos salvos, porque o propósito de 

sermos salvos é desfrutarmos a 
pessoa de Deus para sempre.”

John Piper
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