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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. Milton Cesar

Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Maciel e Inaim

Presbíteros: Lucimário Machado
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: 

ADORAÇÃO  VERDADEIRA, ALVO ESQUECIDO DA 

IGREJA
Por Rev. Milton Cesar - Pastor Efetivo

CAPITULO VI
OBSTÁCULOS À ADORAÇÃO (Continuação)

   D.  FORMALISMO ROTINEIRO

 Formalismo é a substituição da simplicidade bíblica e da liberdade do Espírito pelo 
cumprimento escrupuloso meticuloso e exato de certas formas, regras e normas externas, 
sem a realidade espiritual interior.
 A rotina ou comunismo de rituais, é tão perigoso que pode produzir por suas regras e 
normas, o que só pode realizar o Espírito de Deus quando se lhe dão o lugar correspondente, 
que é diretor e guia da adoração. O formalismo pode produzir uma harmonia e boa ordem 
externa, porém, mecânico depende por completo da observância escrita do ritual adorado.
 A rotina passa a regular os atos de nossas vidas, fazendo-nos esquecer da 
necessidade de aprendermos novas lições e renovarmos constantemente nossas atitudes. 
Russell Shedd diz que a rotina é positiva para a indústria, pois aumenta a produção, 
entretanto, para as relações inter pessoais é altamente perigosa tornando-se enfadonhas, 
pois nenhuma pessoa gosta de ser tratada mecanicamente. Ainda diz que ao examinarmos o 
livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva não se encontram cultos rotineiros e cansativos. 
Como por exemplo, aquele presenciado pelo próprio Lucas em Trôade, quando Paulo exortou 
os irmãos prolongando o discurso até a meia-noite, depois prosseguiu com a Ceia do Senhor e 
ainda lhes falou largamente até ao romper da alva (At. 20.7,11).
 Na medida em que se permita ao espírito Santo guiar os santos reunidos, Ele há de 
produzir uma harmonia e uma ordem de caráter vital. O que há de resultar em uma verdadeira 
adoração que agradará a Deus e trará delicias ao seu coração.

»ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - Hoje no encerramento da Escola Bíblica Dominical teremos 
uma assembléia em caráter de urgência para alteração do Estatuto da Igreja. E convocamos a 
Assembléia Extraórdinaria para o próximo Domingo em terceiro turno aprovar o mesmo Estatuto.
»CULTO DE ABERTURA DAS AULAS DO IBN - Hoje a noite aqui em nossa Igreja. Estaremos 
recepcionando os alunos novos e veteranos no culto das 19h00.
»MESTRADO DO PR. PAULO GUSTAVO - Durante toda está semana o Pr. Paulo estará participando 
do seu primeiro módulo do mestrado no Andrew Jumper (Mackenzie) em São Paulo.
»CAFÉ DA MANHÃ - Em comemoração ao dia da Mulher e do Homem Presbiterianos, teremos um 
delicioso café aqui na Igreja às 08h00. Venha participar.
»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.
»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 2x (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. Milton Cesar. 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 16/02 Culto na casa da irmã Ilda, Rua: Gonçalves Dias, nº 08 - Indiano.
»Departamento Dorcas - Dia 20/02 Reunião na casa da Jandira Oliveira, Av. Oliveira Lima, nº486 - 
Heliópolis às 14h00.
»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: Daniel 9.3-10
 *Oração de Confissão
 Hino: Glória e Coroação (HNC n° 52)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 147
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
  Preparação
 Salmos 19.7-11
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Consagração (HNC nº 224)
 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

CAPITULO VII
REQUISITOS A ADORAÇÃO

 “Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?” (Sl. 
15.1)
 Quem quer que seja, que deseja ter o seu louvor aceito por Deus deve observar 
determinados princípios, os quais abordaremos neste capítulo.

A.        NOVO NASCIMENTO

 A experiência pessoal do novo nascimento é requisito fundamental para os que procuram 
adorar. Em hipótese alguma a adoração dispensa este encontro com o Senhor Jesus. Não basta 
apenas adorar, é preciso submeter-se a uma experiência com aquele a quem dirigimos o nosso 
louvor; experiência esta, que não se compra, não se vende, não se negocia: pois esta experiência 
se vive.
 A adoração é um brado de júbilo de alguém que foi liberto, e liberto para adorar. 
Certamente Deus não pode apreciar o louvor de uma vida que está presa ao pecado, já que este 
elimina a base para uma verdadeira adoração. Desta forma, os lábios não regenerados estão 
impossibilitados de adorar ao Senhor.
 O salmista Davi sabia, por experiência própria, que somente uma vida perdoada estaria 
apta para render uma adoração agradável a Deus, é o que ele nos faz ver nestas palavras: “tirou-me 
de um poço de perdição, dum tremendal de lama; colocou-se os pés sobre uma rocha e me firmou 
os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus” (Sl. 40.2-3).
 Agora pois, todos os que abandonam o mal e nascem para uma nova vida em Cristo Jesus, 
não só dão motivos para uma grande festa de louvor nos céus (Lc. 15.7), mas tornam-se o templo de 
Deus, isto é, estão plenamente capacitados para servir de habitação ao Espírito Santo (I Co. 3.16), e 
esta certeza os leva a jubilosamente adorar àquele que os redimiu.

B.        ORAÇÃO (BUSCA)

 Todos aqueles que amam a Deus e querem adorá-lo, têm que buscá-lo em oração. Este foi 
o caso da mulher samaritana que vindo ao poço buscar água, foi preparada por Jesus para receber 
a água viva.
 Russel Shedd no livro Adoração Bíblica (p 53) diz: “A adoração do Deus vivo, o Deus que 
se revelou aos escritores bíblicos, sempre apresentou o desafio de ser Deus “Absconditus” (no 
hebraico, “Um Deus que se revela”, Is. 45.15). Implica no fato de que não é porque abrimos a Bíblia 
para ler ou curvamos a cabeça para orar que O encontramos”. “Busquei ao Senhor e Ele me 
respondeu” (Sl. 34.4). O Salmista O encontrou porque o buscou.

Continua...ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

Ilma de Albuquerque Silva - 14/02
Av. Euclides Dourado, nº. 989, Heliópolis
Abeli Maria Angelo da Silva - 17/02

Av. Oliveira Lima, nº. 615, Heliópolis
Heronides Rodrigues Silva - 18/02

Av. Simoa Gomes, nº 903, Heliópolis
Judite Jacinto da Silva - 20/02
Av. Oliveira Lima, nº. 539, Heliópolis

ESTATUTO DO IDOSO
LEI Nº 10.741, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
TÍTULO II

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO X

DO TRANSPORTE

Art.41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos 
termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas 
nos estacionamentos públicos e privados, as quais 
deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao idoso.

 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 Portas Abertas conta com você para partilhar 
sobre a realidade da perseguição cristã e o abuso 
aos direitos humanos por causa da fé em Cristo 
com seus familiares, amigos, colegas de trabalho, 
igrejas ou associações. Ajude-nos reproduzindo 
nossas notícias nas redes sociais, convidando 
pessoas para conhecerem a Portas Abertas.


	Página 1
	Página 2

