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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: Maciel e Inaim
Presbíteros: José Tavares  

Pregador: Rev. Paulo Gustavo
Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Amilton e Welby

Presbíteros: Lucimário Machado
Pregador: Rev. Paulo Gustavo

Culto Infantil: 

ADORAÇÃO  VERDADEIRA, ALVO ESQUECIDO DA 

IGREJA
Por Rev. Milton Cesar - Pastor Efetivo

CAPÍTULO V
A VERDADEIRA ADORAÇÃO (Continuação)

  Finalizando este ponto, digo, a “casa de Deus”, hoje é o seu povo, Hebreus 3.6: 
“Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa; a qual casa somos nós...”

 B. O MODO DA ADORAÇÃO

 Por modo da adoração queremos dizer, aquelas qualidades espirituais interiores que 
devem caracterizar o crente para que sua adoração seja aceita por Deus. 
 É possível que uma pessoa se aproxime de Deus para honrá-lo com os lábios, e no 
entanto, esteja longe de Deus com o coração. A proposito Deus disse a Israel: “Visto que este 
povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os lábios me honram, mas o seu coração está 
longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que 
maquinalmente aprendeu” (Is. 29.13).
 Percebemos então que todo aquele que se aproxima de Deus cumpra certos 
requisitos divinos, para contar com a sua aprovação. Portanto, o estado espiritual do adorador 
é um fato importante, e que vai determinar se a sua adoração há de ser aceita por Deus.
 Consideremos então no modo da adoração, aqueles qualidades espirituais que 
devem acompanhá-la se queremos adorar a Deus de maneira aceitável.

1.   A ADORAÇÃO DEVE SER ESPIRITUAL

 O Senhor Jesus declarou enfaticamente: “Deus é Espírito, e importante que os seus 
adoradores o adorem em espírito e em verdade” (Jo. 4.24). Essa adoração, no dizer de Jesus, 
é efetuada em “espírito”; mas, posto que o texto original não faz distinção entre letras 
maiúsculas e minúsculas, por isso diz Champlim: “cabe aos intérpretes decidirem se está em

»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 - O Rev. Milton retornará de suas ferias a partir do dia 20 de 
Janeiro.
»FERIAS DO PR. PAULO GUSTAVO - O Rev. Paulo estará de ferias a partir do dia 18/01 até o 
dia 02/02.
»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: Salmos 84
 *Oração de Confissão
 Hino: Glória a Trindade (HNC n° 07)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 Participação: Amilton Angelo
 **Leitura Bíblica: Salmos 100
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
  Preparação
 Deuteronômio 8.1-3
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Serviço do Crente (HNC nº 315)
 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

foco o Espírito Santo, ou meramente o princípio espiritual, em contraste com o que é carnal, ou com 
templos, edifícios, cerimônias, símbolos, festividades religiosas, etc. certamente deve significar 
isso, mas o princípio espiritual nada significa sem  a presença e a influência do Espírito Santo; por 
essa razão, parece melhor supormos que ambas as coisas estão aqui em vista”.
 O apóstolo Paulo divide a humanidade em três classes diferenciadas claramente: o 
homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem espiritual é uma pessoa nascida 
do alto, em quem mora o Espírito Santo de Deus e que em consequência disso, possui a capacidade 
de discernir e apreciar a verdade divina e que procura viver uma vida agradável a Deus. Champlun 
dia: “Naturalmente, este versículo (v. 24) visa, pelo menos parcialmente, a adoração prática a Deus. 
Se Deus é Espírito e as almas dos homens são outros tantos espíritos, então a verdadeira adoração 
é algo pertencente a alma. Nesse caso precisamos aprender a cultivar e aperfeiçoar a adoração 
prestada pela alma... É por intermédio do Espírito Santo, operando através do espírito humano, 
baseando em princípios corretos, na realidade, e não em símbolos, que se dá a verdadeira 
adoração”. 
 Já temos observado que a adoração, para ser aceitável, deve ser espiritual e, que ela 
requer a espiritualidade do adorador. O crente deve, portanto, disciplinar-se a si mesmo 
resolutamente e com diligência, fim de cultivar sua vida espiritual. 

2.   A ADORAÇÃO DEVE SER EM VERDADE

 Jesus declarou que a adoração não só deve ser em espírito, como também em verdade. 
Nisto está implícito pelo menos dois tipos de verdade; a subjetiva, que é o aspecto espiritual de 
sinceridade e de veracidade em contraste com o fingimento e formalismo simulado; também está 
implícito a verdade objetiva, ou seja, um credo correto, em Deus verdadeiro. Adorar em espírito é 
dizer, nossa adoração não só deve ser guiada pela verdade da Palavra de Deus; mas também deve 
ser apresentada em verdade, ou de um modo sincero. Não deve haver fingimento algum na 
adoração, pretendendo ter uma espiritualidade maior do que a que realmente possuímos. Deus 
odeia a hipocrisia, em qualquer forma ou manifestação. Hipocrisia é pretender ser o que na verdade 
não é. Quanta gente neste mundo sabe ser o que não é, mas não é o que devia ser. 
 “Verdadeiros adoradores indica a possibilidade de haverem falsos adoradores. Cristo 
estabelece duas condições básicas: - Adorar em espírito - significa estar em sintonia espiritual com 
Deus. Ter nascido de novo; ter nascido do alto, do Espírito. Conhecer a Deus, pelo Espírito Santo...– 
Adorar em verdade – significa adorar integralmente e integratemente. Integralmente por que 
envolve todos os aspectos e meandros da nossa vida. Integratemente porque envolve a sinceridade 
e singeleza que só Deus pode medir e que não se baseia em atos exteriores, sejam de quietude 
(silêncio, respeito, reverência), sejam de celebração (cânticos, aclamação, mãos levantadas, olhos 
marejados e fechados). 

Continua...ANIVERSARIANTES DA SEMANA
               

Elane Cristina P. de Oliveira Ramos - 17/01
Rua Dom Manoel de Paiva n° 180 - Heliopolis

Sara Emanuelle Valentino - 17/01
Congregação Peniel

Myrian Camargo Felberg - 22/01
Av. Júlio Brasileiro, nº. 929, Aptº. 203

Nadilma Araújo dos Santos - 22/01
Congregação Peniel

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
“Não temos que implorar o perdão de Deus. 
Confessar significa concordar com Deus que 

o pecado é culpa nossa, e arrepender-se. 
Isto glorifica a Deus. Glorifique-o através da 

Fé.”
John Piper

Visite nosso site:
 www.portasabertas.org.br

E saiba mais sobre a realidade dos Cristãos 
perseguidos e como você pode se engajar.
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