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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 Samuel
Presbíteros: Antonio Eliedson

Pregador: Rev. Paulo Gustavo
Culto Infantil: Helenicy 

Próximo Domingo
Diáconos: Maciel e lnaim 

Presbíteros: Jair Herculano
Pregador: Rev. José Hugo

Culto Infantil: Gabriela  

O SIGNIFICADO DA ORDEM: "SEGUIR"
I                                                      Por Pr. Paulo Solonca
Para ser um discípulo autentico, você deve observar as implicações da ordem de Jesus Cristo no 
que se refere a “Segui-lo”.
 Qual o significado do verbo seguir na língua grega? O verbo é “akolouthein”. No grego 
clássico era usado para: 1. Soldados que seguem um líder ou comandante por quem lutavam. 2. 
Um escravo que segue seu senhor. 3. Se referir a obediência a um conselho dado por outra 
pessoa. 4. É usado para se referir a atitude de obediência de um cidadão em relação às leis de 
sua nação. 5. É usado para seguir o fio ou argumento de um discurso 6. É usado para se referir a 
alguém que se une a determinada pessoa para obter certos favores.
 Cada um desses usos pode lançar luz sobre o discipulado: 1ª O discípulo ocupa a 
posição de soldado que segue a Jesus e sempre deve estar disposto a obedecer a sua voz de 
comando. 2ª O discípulo ocupa a posição de escravo que deve obedecer tão logo o seu senhor 
mande. 3ª O discípulo deve pedir conselho e o pronunciamento de Jesus Cristo e deve ter a 
humildade de segui-lo, seja ele qual for. 4ª O discípulo de Jesus Cristo é alguém que deseja a 
cidadania do Reino dos Céus, e, a fim de recebê-la, deve concordar em viver de acordo com as 
suas leis. 5ª O discípulo é aprendiz e ouvinte que deve escutar as palavras de Jesus e deve segui 
o seu argumento a fim de que possa aprender, dia após dia, cada vez mais da sabedoria que o 
seu Senhor está querendo lhe ensinar. 6ª O discípulo sempre está na posição de quem deseja o 
favor, a graça e a ajuda que Jesus Cristo pode dar, e que segue a Cristo porque é somente nEle 
que vê suas necessidades supridas.
 Acima, estamos analisando o verbo no grego clássico. Agora vamos analisa-lo como 
aparece no Novo Testamento:
1. É usado para discípulos que deixaram as suas várias profissões e ocupações e seguiram a 
Jesus. Vejam como isso ocorre nas seguintes passagens dos Evangelhos: Marcos 1:17,18 E 
disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". No mesmo instante eles 
deixaram as suas redes e o seguiram. O mesmo verbo aparece para os discípulos de João 
Batista que seguiram a Jesus quando João apontou para Jesus como Cordeiro de Deus.  

» CLASSE DE PREPARAÇÃO PARA O BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ - Estamos colhendo os 
nomes dos irmãos que desejam ser recebidos como membros da IPH e que ainda não foram batizados 
ou estão vindo de outras denominações. Fale com um dos pastores e participe.
» MEMBRO FIEL - O verdadeiro membro fiel da Igreja Local é aquele que está presente nos cultos e 
atividades da Igreja, que além de uma vida devocional em casa, sente necessidade de congregar, 
manter comunhão com os irmãos, se reunir para adorar ao Senhor e estudar a sua Palavra e além disso 
é Fiel nos Dízimos entendendo que TUDO pertence a Deus, nós ficamos com 90% para o nosso 
sustento e devolvemos 10% para o sustento da Obra do Senhor. SEJA FIEL. SEJA  DIZIMISTA. Invista 
no Reino de Deus.
»VIGÍLIA DE ORAÇÃO DO PRESBITÉRIO DE GARANHUNS - Participe da Vigília em favor de nossa 
Nação no dia 20/04, nesta quarta-feira, véspera de feriado, às 21h00 na Capela do IBN. Todas as Igrejas 
do PGAR terão participação e nós estaremos lá após o culto de doutrina, com a Graça de Deus. haverá 
culto de doutrina normalmente.
»PLENÁRIA DA SAF - Estamos experimentando a mudança de dia, do Domingo para o Sábado à tarde 
visando facilitar a presença das irmãs nas plenária e no culto do Domingo à noite. Este mês, portanto, a 
Plenária será no Sábado dia 30, às 16h00. Seja sócia da SAF e participe!
»RECADASTRAMENTO DE MEMBROS NÃO-COMUNGANTES - Até o fim de Abril. 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.
»MINISTÉRIO COM IDOSOS: As oficinas de artesanato já tiveram seu inicio venha e participe. Todas a 
quintas-feiras às 14h30. Não Perca!!!
»UPH: Dia 19/04 Culto  da UPH será na casa da irmã  Deolinda. Rua: Dos Operários N;447 Liberdade.
»SAF: Visita todas as segundas às 16h00 no Hospital Regional Dom Moura. * Dia 23/04 às 15h00 
reunião do Departamento Dorcas na casa da irmã Alcione Motta. Av. Frei Caneca,114 * Dia 20/04 visita 
ao IBN 15h00. * Dia 21/04 Encontro de SAFs em Sião com saída da IPH 7h30. * Dia 30 Reunião Plenária 
às 16h00. Sua Presença é importante.

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 2016
Pastor Efetivo:

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
*Lauro Aruda
^Rominho

Congregação
Peniel:

*Pelo Brasil
*Expedito e Família
*Alda e Família
*Lucas Araújo
*Telma Lúcia dos Santos
*Lídia da Silva Valentino
*Rosimeire Elizabete
*Valdemir Lins
*Rayane Cabral
*Glaucia Lins
*Cicera Maria
*Maria do Carmo Silva
*Miss. Jonathas

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

João 1:37 “Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus”. É usado para descrever 
a reação dos discípulos depois da pesca milagrosa, deixaram tudo e seguiram a Jesus: Lucas 
5:11 “Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram”.
2. Este verbo que estava nos lábios do Senhor Jesus para conclamar os homens para Si. Seu 
mandamento a Mateus foi: “Segue-me!” Consulte estes textos e descubra para quem Jesus se 
dirigia: Marcos 2:14 Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: 
"Siga-me". Levi levantou-se e o seguiu. João 1:43 No dia seguinte Jesus decidiu partir para a 
Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me". João 21:19 Jesus disse isso para 
indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me!" v.22 
Respondeu Jesus: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? 
Siga-me você". Mateus 19:21 Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus 
bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". 
Portanto, seguir a Jesus deve ser considerado como ingrediente fundamental para tornar-se 
um discípulo verdadeiro: Lucas 9:23 Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, 
negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
3. No Novo Testamento este verbo às vezes aparece para referir-se à reação das multidões 
aos desafios do Senhor Jesus. Esta multidão às vezes seguia a Jesus para serem curados, 
outras vezes para ouvir sobre sua doutrina, ou para presenciar o seu grande poder. Analise isto 
lendo as seguintes passagens: Mateus 4:25 Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, 
Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Mateus 8:1 Quando ele 
desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Mateus 12:15 Sabendo disso, Jesus retirou-
se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, 
Mateus 14:13 Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um 
lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. 
4. Seguir, algumas vezes foi o resultado da gratidão: Mateus 20:34 Jesus teve compaixão 
deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Lucas 
18:43 Imediatamente ele recuperou a visão; e seguia a Jesus glorificando a Deus. Quando 
todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Marcos 10:52 Vá", disse Jesus, "a sua fé o curou". 
Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho.
5. Seguir a Jesus, muitas vezes foi a reação dos pecadores que descobriram que tinham 
necessidade dEle: Marcos 2:15 Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e 
"pecadores" estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam.
Continua...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Irene de Lima Alves - 19/04

Av. Santa Rosa, n.213,Heliópolis 
Ademar Severino da Silva - 13/04

Rua Ebenézer Furtado Gueiros, nº.367, Heliópolis
Davi Vasconcelos de Oliveira - 20/04

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

Salmos 118:24

Estatística EBD
Matriculados: 180
Presentes: 132
Ausentes: 48
Visitantes:13
Total de Presentes: 145

 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

 LITURGIA DO CULTO NOTURNO 

    Prelúdio - Grupo de louvor
    Saudação Pastoral
1.   Visão da Glória de Deus e Confissão:
 Leitura Bíblica: Salmos 15
 *Oração de Confissão
 Hino: Um Hino ao Senhor (HNC nº 27)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 Paricipação - Grupo Sosanim
 **Leitura Bíblica: Salmo 150
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
 Preparação - Salmo 119.9-16
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Consagração (HNC nº 224)
  Oração e Bênção Apostólica
                                           Ao sinal  * De joelhos   ** De pé


	Página 1
	Página 2

