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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: Welby e Inaim
Presbíteros: Jose Tavares

Pregador: Rev. Paulo Gustavo
Culto Infantil: Gabriela 

Próximo Domingo
Diáconos: Amilton e Samuel
Presbíteros: Antonio Eliedson
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: Gêsia 

O QUE É SER DISCÍPULO?
Entendendo a nova vida

Pr. Paulo Solonca

  O que é ser um discípulo? A palavra discípulo se origina do termo grego “matheteuo”.
Na antiguidade ela era usada para identificar um aluno que segue um determinado mestre, 
pensador, sábio, rabino ou filosofo.
 Tudo começa quando um destes sábios atraia um adepto. Este, normalmente era 
alguém tomado de profunda admiração e respeito por seu mestre. Tal admiração o levava ao 
conhecimento de que as ideias pregadas por ele eram a verdade.
 O contexto daquela época aponta para o discípulo como alguém que estava disposto 
a deixar-se moldar tanto por seus pensamentos quanto por suas ações. É exatamente neste 
clima relacional que os “doze” discípulo de Jesus passaram a segui-lo. O mesmo se vê no livro de 
Atos, quando aqueles que criam na pregação dos apóstolos, eram então denominados como 
“discípulos”. Não se constituíam em alunos de uma escola, mas fiéis seguidores que 
procuravam conhecer e praticar a filosofia de vida do Senhor Jesus.   “Se Lucas 14:26-33
alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à 
própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser 
meu discípulo... Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não 
pode ser meu discípulo.”
 O discipulado visa a formação do caráter e da mente do mestre na vida do discípulo. 
Gálatas 4.19 “Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo 
seja formado em vocês.” Em Mateus 28.19-20, nota-se que o neófito, o iniciado torna-se 
primeiramente um discípulo – seguidor – que entrega-se de corpo e alma ao seu Mestre e Senhor. 
Posteriormente ele recebe instrução necessária para observar o que seu mestre manda. Se um 
discípulo sabe o que seu Mestre quer, mas não o faz, então ele põe em dúvida a professada 
submissão ao Senhor que prometeu seguir.
 O discipulado visa a formação do caráter e da mente do mestre na vida do discípulo. 
Mateus 21.28-32 “Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, dirigindo-se ao primeiro,dis-

»ACAMPAMENTO NA SEMANA SANTA - Está chegando a hora, 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.
»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.
»ESCOLA DOMINICAL -  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. 
»MINISTÉRIO COM IDOSOS: As oficinas de artesanato já tiveram seu inicio venha e participe. Todas a 
quintas-feiras às 14h30. Não Perca!!!
»UPH: Dia 22/03 Culto na casa da irmã Amara Celina, Rua: Dom manoel de Paiva, nº 03 - Heliópolis.
»DEPARTAMENTO DORCAS - Dia 19/03 às 15h00 Teremos a reunião departamental na casa da irmã 
Albertina, Rua: Francisco Gueiros, nº 552 - Heliópolis.
»SAF: Visita todas as segundas às 16h00 visita no hospital regional Dom Moura. Dia 23/03 Visita ao 
IBN às 15h00. Dia 27/03 Reunião Plenária às 17h00.Dia 30/03 Aniversário da SAF Culto de 
Gratidão às 19h30.

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                                   *Kézia Ferreira

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 24
 *Oração de Confissão
 Hino: Coroação (HNC nº 28)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 148
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
Preparação
 Salmos 119.9–16
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Ceifeiros do Senhor (HNC nº 318)
  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: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas 
depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo; e, 
respondendo ele, disse: Eu vou, senhor; e não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? 
Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as 
meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da 
justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram; vós, porém, vendo isto, 
nem depois vos arrependestes para o crer.”
 O discipulado cristão requer a tomada do “jugo de Cristo”. Consequentemente 
requer que o discípulo aprenda dele seus ensinamentos e absorve seu caráter. Mateus 
11:28-30 “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é 
leve.”
Tanto instruções como valores devem ser transmitidos a partir do Mestre aos que nele 
creem. Como Cristo já não está fisicamente presente em nosso meio, isto se dá através da 
Igreja. Ela deve ser o seu corpo. Efésios 1:22,23 “E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre 
todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, Que é o seu corpo, a plenitude daquele que 
cumpre tudo em todos”.
 A instrução que o discípulo cristão deve receber não é ganha por revelações místicas, 
mas muito mais pela transmissão verbal e pessoal dos mais velhos na fé. Um discípulo está 
sempre de olho em seu mestre, prestando atenção a cada palavra, a cada gesto e reação. 

                                                                                         Continua...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Raquel Maria da Silva - 20/03

Travessa Canhotinho, nº. 62, Heliópolis
Menitem Viturino da silva lima - 20/03

Congregação Peniel
Jonas Anselmo Barbosa - 20/03

Congregação Peniel
Elce Teixeira Leal - 23/03

Rua Gonçalves Dias, nº 168 - Heliópolis
Marlise Silvestre Rodrigues - 23/03

Rua Profº. Marcos Fonseca, nº. 79, Heliópolis
Marcelo dos Santos Jóia - 24/03

Genaldo Bezerra de Carvalho - 25/03
Rua Castelo Branco, nº. 100, Heliópolis

Este é o dia em que o Senhor fez; regozijemo-nos 
e alegremo-nos nele.

Salmos 118:24

Estatística EBD
Matriculados: 177
Presentes: 135
Ausentes: 42
Visitantes: 2
Total de Presentes: 137

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

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

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

  Art. 47. São linhas de ação da política de 
atendimento:
 I – políticas sociais básicas, previstas na Lei nº 8.842, de 
4 de janeiro de 1994;

 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

 ESPERANÇA PARA A IGREJA NO 
IRAQUE E SÍRIA 
 Queremos convidar você a atender o chamado 
da Igreja Perseguida! No dia 22 de maio, junte-
se você também a nós como uma só família, 
um só corpo e uma só igreja para orar em uma 
só fé pelos cristãos no Iraque e na Síria.

 ‘ ‘De fato, todos os que desejam viver 
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.’’  
              2 Timóteo 3:12
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