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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: Antonio Eliedson  

Pregador: Mis. José Aragão
Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Samuel e Maciel
Presbíteros: Isaque Correia
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: 

ADORAÇÃO  VERDADEIRA, ALVO ESQUECIDO DA 

IGREJA
Por Rev. Milton Cesar - Pastor Efetivo

CAPÍTULO V
A VERDADEIRA ADORAÇÃO (Continuação)

  

2.   A ADORAÇÃO DEVE SER EM VERDADE

 Este é o verdadeiro adorador. E parece ser uma ave rara. Certamente o é, diz o texto 
que Deus procura gente assim. Gente que trabalha a sua interioridade diante de Deus, que 
não se impressiona, nem tenta impressionar com os aspectos exteriores... Na verdadeira 
adoração o interior é fundamental”.
 Guilherme Kerr Neto diz: “As boas maneiras externas quando não expressam os 
verdadeiros sentimentos internos, tornam-se hipocrisia, portanto numa adoração o exterior 
deve ser fruto do sentimento interior”.
 “Verdadeiro”. O termo denota não apenas o verdadeiro opondo-se ao falso, mas o real 
opondo-se ao aparente, o original distinto do derivado e o verdadeiro em contraste com o falso.
 “Em espírito e em verdade”. É no espírito humano que se realiza o culto a Deus. Um 
culto somente “em espírito”, não é aceitável. Também um culto seco e duro “em verdade” não é 
culto digno desse nome. A união vital e íntima do espírito e da verdade são os dois elementos 
fundamentais do culto aceitável.
 A chave da verdadeira adoração não é o homem, mas Deus.
 Finalmente, a adoração verdadeira se rende ao Pai, no Filho, pelo Espírito Santo, de 
acordo com a palavra revelada.

CAPITULO VI
OBSTÁCULOS À ADORAÇÃO

            Temos observado que nem sempre a verdadeira adoração tem sido praticada como

»RETORNO DO PR. MILTON E FERIAS DE PAULO GUSTAVO - Desde a Quarta feira que o 
Pr. Milton retornou às suas atividades e agora é o Pr. Paulo Gustavo quem está de ferias até o 
dia 02 de fevereiro.
»CASAMENTO DE PAULO GUSTAVO E RAFAELA - Foi realizado ontem e a Igreja 
parabeniza o casal e deseja as mais ricas bênçãos do Senhor.
»ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA -  Convocada para o dia 31 no encerramento da Escola Bíblica 
Dominical.
»REUNIÃO DO CONSELHO - Próximo Sábado dia 30 às 14h00 na sala do Conselho.
»CONGREGAÇÃO PENIEL - Hoje às 17h00 o Pr. Milton Celebrará a Ceia nesta 
Congregação estará na sede logo depois no culto às 19h00.
»MISSIONÁRIO JOSÉ ARAGÃO NETO - Estará conosco hoje a noite, pregará no Culto e 
divulgará o seu trabalho missionário em Ribeirópolis - SE.
»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.
»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 75
 *Oração de Confissão
 Hino: Firmeza na Fé (HNC n° 93)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 95
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
  Preparação
 Deuteronômio 6.1-9
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Pendão Real (HNC nº 303)
 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

realmente deve ser, e que, pessoas até chegam ao ponto de nos perguntar. Por que eu canto, oro, 
faço tudo o que os outros fazem, e não sinto nada, não sinto paz dentro de mim? É pensando em 
perguntas como estas que tiraremos agora de alguns dos obstáculos que impede a verdadeira 
adoração; pois esta é uma ocupação sublime do cristão, assim podemos estar seguros de que tanto 
o Diabo. O inimigo infernal, como o mundo, o inimigo exterior e a carne o inimigo interior, se 
combinam para dificultar o crente quando procura adorar a Deus.

   A.O SECULARISMO HUMANO

 Secularismo aqui, está no sentido de tornar mundano, o que é eclesiástico ou religioso. Por 
mundano queremos dizer a soma total de todas as coisas do mundo nas quais se pretende excluir a 
Deus. Tais como, pessoas, prazeres, lugares ou atividades. Ainda que o crente se encontre no 
“mundo” no que se refere a esfera de sua vida física, não obstante, não é do “mundo” com respeito a 
esfera de sua vida espiritual (Jó. 17.11,14-15). A pessoa mundana é do mundo e se entrega às 
coisas do mundo. Não só vive nele, mas vive para ele e se contenta em sua vida sem alusão alguma 
a Deus, a Cristo, ao Espírito santo, à Palavra de Deus e as realidades eternas. Não pede outra coisa 
senão aquilo que deseja para desfrutar de seus prazeres.
 No momento que a pessoa mundana é despertada pelo Espírito de Deus a sentir a sua 
necessidade como pecador culpado, e sendo levado a descansar na obra redentora de Cristo, e o 
recebendo como Senhor e Salvador produz uma grande transformação em sua vida. Em lugar de 
ser o mundo e suas vaidades o centro como a periferia de sua vida, e passa a ser de “outro mundo”. 
Em vez de viver para o reino deste mundo, direcionando sua vida com relação ao reino de Deus. Em 
lugar de viver para si mesmo, vive para Cristo. Em vez de viver no domínio do visível e temporal, vive 
à luz do invisível e eterno. Seus interesses, em vez de serem terrenos, agora são celestiais. Deste 
modo é por Cristo “desarraigado deste mundo perverso” (Gl.1.4). Mediante o novo nascimento 
passa a ser “estrangeiro e peregrino” na terra de seu nascimento natural. Deste modo demonstra a 
verdade bíblica que afirma: “se alguém está em Cristo, é nova criatura: as cousas antigas já 
passaram; eis se fizeram novas” (II Co.5.17). Como membro desta nova criação, agora passa a ser 
um adorador de Deus.
 Seria agradável poder anunciar que, sendo uma nova criatura, o cristão nunca volta a 
manifestar desejo algum pelo mundo e seus caminhos, mas lamentavelmente. – isto não é certo. 
Aquela natureza maligna, a carne, ainda se faz dentro dele, e só necessita ser alimentada para se 
manifestar mundanamente em pensamento, palavra e conduta. Esta foi a tragédia de Demas, um 
dos colaboradores e companheiros de Paulo, de quem teve que dizer: “Demas, tendo amado o 
presente século, me abandonou” (II Tm. 4.10).

Continua...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  
                  Janne de Lima Alves - 27/01

Av. Santa Rosa, nº. 213, Heliópolis
Drayton Jayme de França Oliveira - 28/01

Rua José Ferreira Leal, nº. 458, Heliópolis
Pr. Milton Cesar Oliveira - 29/01

IBN
Sirlande do Carmo Rodrigues - 30/01

Rua Godofredo de Barros, nº. 373, Aluísio Pinto

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

         A  nova Classificação de perseguição 
religiosa já esta no site. Confira o relatório 
produzido pela Portas Abertas sobre os 50 
países onde seguir a Cristo pode custar a vida.

 www.portasabertas.org.br

 Pensamento da semana
"A igreja não é perfeita, nunca o foi. Algumas 
pessoas usam este fato para manterem-se 
afastadas da igreja, dizendo: " Eu gostaria de 
freqüentar uma igreja, mas há muitos hipócritas 
ali". Nesse caso, eu penso: " Venha, temos lugar 
para mais um".                            John MacArthur
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