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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 Maciel

Presbíteros: Isaque Correia  
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Todos

Presbíteros: Jair Herculano
Pregador: Rev. Paulo Gustavo

Culto Infantil: 

ADORAÇÃO  VERDADEIRA, ALVO ESQUECIDO DA 

IGREJA
Por Rev. Milton Cesar - Pastor Efetivo

CAPITULO VI
OBSTÁCULOS À ADORAÇÃO (Continuação)

    O SECULARISMO HUMANO

João compreendendo a atração sutil que o mundo exerce sobre os filhos de Deus, advertiu 
fielmente os crentes neste sentido: “Não ameis o mundo nem as cousas que há no mundo. Se 
alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele; porque tudo que há no mundo, a 
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, 
mas procede do mundo” (I Jo. 2.15-16).
 “O único desastre absoluto é sentir-se em casa neste mundo”. É caso comum, 
verificarmos que grande número de crentes, só o são  não igreja, dentro das quatro pares, mas 
ao saírem se dessacralizam e passam a ser pessoas comuns do mundo inclusive com os 
mesmos pecados, tais como: crente saltando a borboleta do ônibus coletivo, para não pagar a 
passagem total; crente solteiro convivendo maritalmente com pessoas casadas; crentes tendo 
casos com suas empregadas domésticas, etc. Estes são apenas sinais externos do 
secularismo, mas é possível que aquele irmão que está no templo com os olhos fechados 
aparentemente observando a adoração, estejam simplesmente planejando seus negócios, 
pensando num problema ou até dormindo.
“O mundanismo pode ser chamado o câncer da alma. Muitas vezes, aos olhos da maioria, ele é 
invisível, porém mortífero... seja o mundanismo do pensamento ou da prática, 
impreterivelmente cairá um empecilho intransponível para adoração, é melhor que nos 
acheguemos a Deus conscientes desta falha. Arrependidos do mundanismo, que em maior ou 
menor grau nos assedia, aproximamo-nos de Deus como uma pessoa sedenta, e bebamos”.

»ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA - Hoje no encerramento da Escola Bíblica Dominical teremos a 
nossa assembléia onde prestaremos o relatório financeiro do ano de 2015 e apresentaremos 
a previsão orçamentaria para 2016. Fique após a Escola, a reunião será breve.
»REUNIÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA DOMINICAL - No Sábado 27/02 às 19h00 
estaremos reunidos com superintendência e todos os professores da EBD inclusive 
Departamento Infantil. Agende e participe.
»REUNIÃO ORDINÁRIA DO PGAR - A reunião do Presbitério de Garanhuns será nos dias 19 
e 20 de fevereiro nas dependências do IBN.
»CULTO DE ABERTURA DAS AULAS DO IBN - Será dia 14 aqui em nossa Igreja. Estaremos 
recepcionando os alunos novos e veteranos no culto das 19h00.
»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.
»UPH: Dia 02/02 Culto na casa da irmã Maria e o irmão Josenias. Rua: Sebastião Pacheco, nº 
535 - Heliópolis. Dia 06/02 Reunião Plenária às 16h00.
»SAF: Hoje Reunião Plenária às 17h00 no salão da 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 51.1-9 (10-15)
 *Oração de Confissão
 Hino: Súplica do Redimido (HNC n° 97)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 113
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
  Preparação
 João 5.39
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: A Conversão (HNC nº 334)
 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

   B. A TRADIÇÃO HUMANA

 Já temos observado que a historia de Israel é o livro de  figuras de Deus, para 
instrução de cada cristão, pois assim nos diz: “Tudo quanto outrora foi escrito, para o 
nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, 
tenhamos esperança” (Rm. 15.4). Um dos propósitos pelos quais Deus escolheu Israel 
como nação, foi para que fosse recipiente, guardião e testemunha da revelação divina e 
inspirada de sua palavra, tal como se encontra nas Sagradas Escrituras. Na época em 
que Cristo veio à terra, a autoridade das Escrituras como única carta de apelação, havia 
sido substituída em grande parte por um conjunto de imponentes tradições judaicas. Em 
alguns casos, até se permitiu que elas tivessem prioridades e autoridade sobre a Palavra 
de Deus. Estas tradições humanas foram concebidas e compiladas, durante um longo 
período de tempo, pelos mestres instruídos, ou rabinos, e foram reunidos em um livro 
chamado “o Talmud”. Pouco a pouco com o passar do tempo, esta coleção de escritos e 
interpretações aumentou tanto em tamanho e prestígio, que foi aceita pelos judeus como 
de igual autoridade com as Escrituras, e em alguns casos de maior autoridade do que 
esta.
 Esta foi a situação que Jesus enfrentou, e que condenou claramente, diante dos 
líderes judeus da época. Um caso deles, se encontra em Marcos 7.9-13. Jesus dirigindo-
se aos escribas e fariseus, disse: “Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para 
guardardes de Deus, para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse: Honra 
a teu pai e tua mãe, e: quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós 
porém dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar 
de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer, qualquer coisa em 
favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus, pela vossa própria 
tradição que vós mesmos transmitistes; e fazeis muitas coisas semelhantes”.
 Este é apenas um caso entre muitos.
As palavras mais severas e de ardente condenação que jamais saíram da boca de Jesus, 
foram dirigidas contra os líderes religiosos de Israel em Mateus 23 onde ele utiliza a frase: 
“Ai de vós escribas e fariseus” e finaliza dizendo: “serpentes, raças de víboras, como 
escapareis da condenação do inferno?”

Continua...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

Luana da Costa Santos - 31/01
Congregação Peniel

Marcela Corrêia Braga Almeida 03/02
Av. Santa Rosa, nº. 639, Heliópolis

José David de Melo - 04/02
Rua XV de Novembro, n° 69 - Santo Antonio

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 pergunta mais importante que 

podemos fazer sobre qualquer hábito, 
ação ou comportamento é: Isto 

contradiz o Evangelho?".                            

John Piper

     Diariamente, a família da fé enfrenta 
opressão do governo, da comunidade e até 
mesmo de suas próprias famílias por sua 
decisão de seguir a Jesus. Ore para que 
Deus esteja fortalecendo e guiando os 
nossos irmãos em Cristo.
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