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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 Welby
Presbíteros: Isaque Correia

Pregador: Rev. Jóse Hugo
Culto Infantil: Helenicy 

Próximo Domingo
Diáconos: Todos 

Presbíteros: Jair Herculano
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: Gabriela  

O SIGNIFICADO DA ORDEM: "SEGUIR»
I                                                      Por Pr. Paulo Solonca (Continuação)
SINTETIZANDO: Podemos distinguir cinco razões para seguir a Jesus: 1. Os discípulos seguiam a 
Jesus por causa de uma pura atração resultante de seu ministério. 2. As multidões seguiam a Jesus 
porque desejavam as coisas que somente Ele podia fornecer. 3. Os pecadores seguiam a Jesus porque 
sentiam que somente Ele poderia capacitá-los a colocar suas vidas em ordem e iniciar uma nova 
dimensão de vida. 4. Doentes seguiam a Jesus porque desejavam ser alcançados por seu grande 
poder de realizar milagres. 5. Alguns seguiam a Jesus por pura gratidão de algo que Ele lhes fizera. 
IMPLICAÇÕES DE SEGUIR A JESUS: 1.Para seguir a Jesus é preciso calcular o preço: Lucas 
9:59-62 “E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar 
meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu vai e anuncia 
o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos 
que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto 
para o reino de Deus.” Jesus não quer que as pessoas o sigam por falsos motivos. Ele desencoraja as 
pessoas de segui-lo até que tenha a certeza de que elas saibam o que estão fazendo. 2. Seguir Jesus 
envolve sacrifício. Veja como algumas pessoas tiveram que sacrificar-se para poder seguir ao 
Senhor: Lucas 5:11 “E, levando os barcos para terra, deixaram tudo, e o seguiram.” Lucas 9:57,58 “E 
aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E 
disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde 
reclinar a cabeça.” Isto nem sempre significa que para sermos discípulos de Jesus devemos 
abandonar nosso emprego. Podemos perfeitamente seguir a Jesus em nosso emprego. Você só deve 
abandoná-lo se isto estiver impedindo de servir ao Senhor. 3. Seguir Jesus implica em coloca-lo 
como prioridade. Lucas 9:59-60 “E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que 
primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus 
mortos; porém tu vai e anuncia o reino de Deus.” 4. Seguir Jesus implica em não olhar para trás. 
Lucas 9:62 “E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino 
de Deus.” 5. Seguir Jesus é compara-se a um cordeiro cercado de lobos por todos os lados.

» 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.
»V
»PLENÁRIA DA SAF -  Este mês a Plenária será no Sábado dia 30, às 16h00. Seja sócia da SAF e 
participe! 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.
»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 26 Culto da Federação na IP Catonho. Saída aqui do templo às 18h50. Participe!
»SAF: Visita todas as segundas às 16h00 no Hospital Regional Dom Moura. * 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. Antonio Eliedson
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

 6. Seguir Jesus é não ser apegar a bens materiais. Mateus 19:21 “Disse-lhe Jesus: Se queres ser 
perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me.” 
7. Seguir Jesus é estar disposto a servi-lo. Mateus 27:55. 8. Quais as vantagens de seguir a Jesus? 
8.1. Quem segue a Jesus não anda em trevas. Quando alguém anda sozinho e nas trevas, ele corre 
o risco de errar o caminho, cair no abismo e machucar-se. O mesmo acontece com aqueles que não 
seguem a Cristo. Andam nas trevas, erram o caminho, caem no pecado e machucam-se. Andar com 
Cristo é caminhar seguro através da vida. João 8:12. 8.2. Seguir a Jesus é ter certeza de finalmente 
chegar à glória onde Ele mesmo (Jesus) está. João 12:26 “Se alguém me serve, siga-me, e onde eu 
estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará.” 8.3. Seguir a 
Jesus pode levar a uma vida de privações, porém Ele promete coisas melhores aos que o 
seguem. Marcos 10:28-30 “E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. 
E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou 
irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, 
Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e 
campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna.” 8.4. Seguir a Jesus é viver a benção 
de poder ouvir a sua voz. João 10:4 “E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as 
ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.” 8.5. Seguir a Jesus é ter a honra de ser conhecido 
por ele. João 10:27 “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem;”
MANEIRAS INADEQUADAS DE SEGUIR JESUS.
1. Seguir de longe. Muitos seguem Jesus de longe porque tem vergonha de identificar-se com a sua 
pessoa, com a obra, com a obra e com os seus ensinos.
 Outros tem medo de perder amigos, ou porque terão de mudar a vida, ou abandonar 
determinados pecados. Veja o exemplo negativo de Pedro: Mateus 26:58 “E Pedro o seguiu de 
longe, até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim.” 2. 
Seguir tomado de apreensões. Marcos 10:32 “E iam no caminho, subindo para Jerusalém; e Jesus ia 
adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 
doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir,”
3. Seguir Jesus por medo de ser castigado 4. Seguir Jesus quando for conveniente. Atos 8:18-20 
“E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes 
ofereceu dinheiro, Dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu 
puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para 
perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro.”
5. Seguir Jesus por tradição (de pai pra filho) e outras mais.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Hederly Miranda Rodrigues - 26/04

Av. Oliveira lima, n.197,Heliópolis 
Dayse Pessoa de Albuquerque - 28/04

Travessa canhotinho, nº.62, Heliópolis

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

Salmos 118:24

Estatística EBD
Matriculados: 181
Presentes: 118
Ausentes: 63
Visitantes:8
Total de Presentes: 126

 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 99
 *Oração de Confissão
 Hino: O Grande Amor de Deus (HNC nº 42)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmo 111
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
 Preparação - Salmo 119.17-24
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Serviço do Crente (HNC nº 315)
  Oração e Bênção Apostólica
                                           Ao sinal  * De joelhos   ** De pé
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