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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 Maciel

Presbíteros: Heronides Rodrigues
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Todos

Presbíteros: Isaque Correia
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: 

ADORAÇÃO  VERDADEIRA, ALVO ESQUECIDO DA 

IGREJA
Por Rev. Milton Cesar - Pastor Efetivo

CAPITULO VII
REQUISITOS A ADORAÇÃO (Continuação)

D.        DISPONIBILIDADE (CONSAGRAÇÃO)

 De maneira idêntica, Deus pode permitir que Satanás destrua todos os nossos bens, 
no entanto, ele jamais poderá destruir o que existe de mais precioso em nosso viver: O louvor 
que devotamos a Deus nosso Senhor. Jó deu a prova disto, mesmo estando destituído de todas 
as suas riquezas, ele disse: “Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá; o Senhor o 
deu e o Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1.21).
 Igualmente precisamos saber que a adoração implica numa disponibilidade e 
consagração incondicional.

E.        MEDITAÇÃO

 Este é o quinto e último requisito para se prestar uma verdadeira adoração, segundo a 
nossa abordagem, embora pudéssemos enumerar muitos outros requisitos.
 Meditar é “Submeter a exame interior; estudar; refletir”, como definem alguns 
dicionários da língua portuguesa. “Num sentido mais espiritual, meditar significa abrir janelas 
para uma compreensão mais ampla de Deus: sua essência, seus atributos, seus planos e sua 
palavra. É concentrar nossa disposição e toda energia de nossos pensamentos em um Deus 
que se deixa conhecer aos que sinceramente o buscam”. (Ismael dos Santos, Adoração em 
chamas” p. 61).
 Infelizmente a nossa realidade é bem dolorida em relação a isto. Na verdade grande 
parte dos que cultuam nos templos nem sequer param um minuto para meditar e refletir no 
próprio Deus e na adoração que lhe rendem. 

»RECADASTRAMENTO DE MEMBROS NÃO-COMUNGANTE - Faça o recadastramento de seus 
filhos menores de 18 anos que foram batizados na infância e ainda não fizeram Profissão de Fé. O 
objetivo é atualizar nosso Rol de Membros e organizar os dados em nossa secretaria, inclusive a lista 
de aniversariantes. Pegue a ficha com os Diáconos.
»CULTO DA NOITE - Nosso culto hoje será Evangelístico, Convide seus familiares e amigos.
»ESCOLA DOMINICAL - Desde o Domingo passado que estamos estudando sobre o Discipulado 
Bíblico em todas as Classes a partir dos adolescentes. Será a preparação para iniciarmos o 
funcionamento de pequenos grupos de estudo nas casas.
»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 retornam no próximo dia 03 de março às 
14h30 - Quinta-feira. Não Esqueça!
»UPH: Dia 01/03 Culto na casa do Pr. Jaime, Rua: Amélia Zobi, nº 66 - Bairro São José.
»SAF: Visita todas as segundas às 16h00 visita no hospital regional Dom Moura. Hoje 28/02 
Reunião Plenária às 17h00.

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: Salmo 84
 *Oração de Confissão
 Hino: Linda Melodia (HNC n° 104)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 Participação Amilton Angelo
 **Leitura Bíblica: Salmo 66.1-16
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
  Preparação
 2 Timóteo 3.14-17
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

 “Se meditamos voluntariamente, elevaremos a nossa alma ao Senhor e 
confiaremos que não seremos envergonhados (Sl. 25.1-3) pela aridez dos pensamentos 
que ecoam em nossas cabeças vazias”, diz Russel Shedd.
  Adoração sem reflexão ou conscientização do que está fazendo, não provém do 
coração, portanto, torna-se um mero rito, expresso apenas em exterioridades.
 O apóstolo Paulo dando instruções acerca da Ceia do Senhor diz que, o 
comungante deve examinar-se a si mesmo, portanto, refletir na sua vida e no que está 
fazendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, traz juízo para si. De igual modo, 
aquele que se ufana de estar adorando a Deus altíssimo, mas que o faz irrefletidamente, 
apenas acompanhando os outros, certamente está buscando condenação para si 
mesmo, senão pelo menos desagradando a Deus.
 “Há um perigo e uma tentação, disse George Fox, de arrastar suas mentes para 
seus negócios e as entupir com eles, de maneira a quase não ter possibilidade de fazer 
alguma coisa para o serviço de Deus... E então se o Senhor Deus lhes cruzar e lhes fizer 
parar no ar ou na terra, e tirar deles seus bens e lucro, para aliviar suas mentes, então a 
mente atarefada sentir-se-á frustrada, estando fora do poder de Deus. Na atitude 
contrária haverá benefício de uma meditação disciplinada e bíblica para o adorador que 
busca comunhão real com Deus”. Russel Shedd.
Em Levítico capítulo 8, na narração do episódio de consagração de Arão e seus filhos 
como sacerdotes, nós encontramos mais ou menos todos os requisitos aqui 
mencionados, finalizando com a meditação (v.35). Após terem ficado assentados à porta 
da tenda da congregação, por sete dias e sete noites, apenas meditando, entraram no 
santuário, cultuaram e saindo, abençoaram a todo o povo, e a glória do Senhor apareceu 
às costas deles. 

    CAPITULO VIII
OS RESULTADOS DA ADORAÇÃO

 Havendo considerado nos capítulos da origem até o preparo para a adoração, será 
apropriado concluirmos este tema estudando os resultados da adoração. Observemos que 
estes resultados são de vasto alcance, afetando tanto a Deus como o crente, a igreja e até 
mesmos os incrédulos.                                                                                        Continua...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
 Hellenicy Miranda Rodrigues - 02/03

Av. Oliveira Lima, nº. 197, 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

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

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

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO

Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas 
nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a 
que se destinam e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários.

 Pensamento da semana
"Faça todo o bem que puder, usando 

todos os meios que puder, de todas as 
maneiras que puder… para todas as 
pessoas que puder, durante o maior 

tempo que puder."
John Wesley
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