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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: Todos

Presbíteros: Jair Herculano
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: Helenicy 

Próximo Domingo
Diáconos: Samuel e Welby 
Presbíteros: Jóse Tavares

Pregador: Rev. Milton Cesar
Culto Infantil: Gabriela  

A contribuição que glorifica a Deus
I                                                      Por Rev. Hernandes Dias Lopes
 É conhecida a expressão “contribua de acordo com a sua renda para que Deus não torne a 
sua renda de acordo com a sua contribuição”. A contribuição com a obra de Deus e a oferta aos 
pobres e necessitados é uma prática bíblica inquestionável. Infelizmente, vivemos hoje dois 
extremos nesta questão: aqueles que ultrapassam os limites das Escrituras e gananciosa e 
astuciosamente arrancam o último vintém dos incautos, mercadejando a Palavra de Deus e 
vendendo no balcão da fé a sua graça e aqueles que amam mais o dinheiro do que a Deus e fecham 
o coração e o bolso, negligenciando a graça da contribuição, sendo infiéis na mordomia dos bens. 
 A devolução dos dízimos é um ensino bíblico insofismável, presente antes da lei, durante 
e lei e depois da lei. A contribuição pessoal, voluntária, generosa, sistemática e alegre está 
presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. O rei Davi ofereceu-nos alguns princípios 
importantes sobre a contribuição que glorifica a Deus, quando se preparava para a construção do 
templo de Jerusalém. Vejamos:
1. Devemos contribuir porque a obra de Deus a ser realizada é muito grande – 1 Cr 29:1
Davi disse: “… esta obra é grande; porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus”. 
Davi estava construindo o templo e o palácio. Queria fazer o melhor e dar o melhor para Deus. 
Tudo o que fazia não era pensando nos homens, mas em Deus. Igualmente, a igreja está realizando 
uma grande obra: não apenas na construção e ampliação de templos, mas na expansão do Reino de 
Deus. Há templos a serem construídos, igrejas a serem plantadas, pessoas necessitadas a serem 
assistidas, missionários a serem enviados, muito terreno a ser conquistado aqui e além fronteira.

2. Devemos contribuir com liberalidade porque Deus merece o melhor – 1 Cr 29:2
Davi, com todas as suas forças preparou para a Casa de Deus, em abundância, aquilo que existia 
de melhor. Deus é dono de tudo. Tudo o que temos vem das suas mãos. Tudo o que damos, também 
procede de suas dadivosas mãos. Ele é Deus de primícias. 

» NOITE DE CASAIS - No Sábado dia 21 teremos uma noite especial para os casais da IPH lá no 
IBN, onde teremos descontração, união,  edificação e embora casamento seja coisa séria, 
naquela noite tudo vai terminar em pizza, muita pizza ou churrasco, quem sabe não é?
» CLASSE DE PREPARAÇÃO PARA O BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ - Se você deseja 
participar, nos dê o seu nome até hoje à noite, pois vamos iniciar em breve.
» 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.
» ESTUDOS NA CARTA AOS HEBREUS - Iniciamos nesta quarta-feira os estudos nesta carta, 
venha participar conosco. não fique em casa na frente da TV venha cultuar e estudar a Palavra.
» CURSO DO NOBEC PARA PROFESSORES DE CRIANÇAS - Nos dia 13 a 15 de maio no IBN, as 
inscrições estão abertas até o dia 10. Avise a outros interessados.
» ENCONTRO FIEL JUNTOS EM CRISTO - Tema: Santos no Mundo. Dias 18 e 19 de junho na 
Quarta Igreja. Preletores: Wilson Porte e Paulo Brasil. Realização Editora Fiel e IBN. Apoio Quarta 
Igreja, IPH e Colégio XV. Inscrição R$ 40,00 nas Secretarias do IBN e da IPH. Faça já a sua 
inscrição.
»RECADASTRAMENTO DE MEMBROS NÃO-COMUNGANTES - Encerrado o recolhimento de 
fichas, agora vamos fazer o levantamento, verificação e homologação do Rol de Não 
Comungantes no Conselho.
»MINISTÉRIO COM IDOSOS: As oficinas de artesanato já tiveram seu inicio venha e participe. 
Todas a quintas-feiras às 14h30. Não Perca!!!

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

Ele merece o melhor e não as sobras. As coisas de Deus precisam ser feitas com 
excelência. Não podemos ofertar a Deus com usura, pois ele não nos dá suas bênçãos 
por medida. Ao ofertar ao Senhor, devemos colocar aí o nosso coração e a nossa força.
 
3. Devemos contribuir motivados por grande amor a Deus e a sua obra – 1 Cr 29:3
Davi não apenas recolheu ofertas dos outros, mas ele pessoalmente, deu para a Casa do seu 
Deus o ouro e a prata particulares que tinha. E fez isso, porque amava a Casa do seu Deus. 
Quem ama dá. Quem ama é pródigo em ofertar. Nosso amor por Deus não passa de palavrório 
vazio se não ofertamos ao Senhor com generosidade. Nossa contribuição, ainda que sacrificial, 
não tem valor diante de Deus, se não é motivada pelo nosso amor ao Senhor e a sua obra. O 
apóstolo Paulo diz que ainda que entreguemos todos os nossos bens para os pobres, se não 
tivermos amor, nada disso aproveitará.

4. Devemos contribuir espontaneamente motivados pela alegria de Deus – 1 Cr 29:5-9
A contribuição é uma graça que Deus nos dá. É um privilégio ser cooperador com Deus na sua 
obra. O ato de contribuir é uma expressão de culto e adoração. Deus ama a quem dá com 
alegria. A voluntariedade e a alegria são ingredientes indispensáveis no ato de contribuir. Davi 
perguntou ao povo: “Quem está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor?… O 
povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente; porque de coração íntegro deram eles 
liberalmente ao Senhor; também o rei Davi se alegrou com grande júbilo” (1 Cr 19:5,9). 
Devemos vir ao gazofilácio para ofertar, exultando de alegria e não com tristeza.

5. Devemos contribuir conscientes de que Deus é dono de tudo e que tudo deve ser feito 
para a sua glória – 1 Cr 29:10-22
O resultado da alegre, generosa e abundante oferta do rei e do povo foi a manifestação da glória 
de Deus. Davi louvou a Deus pela sua glória, poder e riqueza, reconhecendo que as ofertas que 
deram tinham vindo do próprio Deus. O povo adorou a Deus e houve grande regozijo. O maior 
propósito da nossa contribuição deve ser a manifestação da glória de Deus. O Senhor é mais 
glorificado em nós quanto mais nos deleitamos nele. Que tudo o que somos e temos esteja a 
serviço de Deus e seja um tributo de glória a Deus. Que os bens que Deus nos deu estejam no 
altar de Deus a serviço a Deus.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Maria de Lourdes Silvestre da Silva - 01/05
Rua Dom Manuel de Paiva, n.250,Heliópolis 

Iany Albuquerque Herculano - 01/05
Rua Epitácio Coimbra, nº.221, Heliópolis

Alzira Monique Lima Santos 01/05
Congregação Peniel

Hebert Brito Rodrigues - 02/05
Av. Simoa Gomes, nº 903, Heliópolis

Lucas Dantas Gueiros - 02/05
Eduarda Oliveira Aguiar 03/05

Congregação Capoeiras
Miguel Corrêa de Almeida - 05/05
Av. Santa Rosa, nº. 639, Heliópolis

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

Salmos 118:24

Estatística EBD
Matriculados: 181
Presentes: 124
Ausentes: 57
Visitantes:4
Total de Presentes: 128

 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: Habacuque 2.18-20
 *Oração de Confissão
 Hino: O Deus Fiel (HNC nº 32)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmo 135
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
 Preparação - Salmo 119.25-32
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Fidelidade na Luta (HNC nº 306)
5. Santa Ceia
 Hino: Renovação (HNC nº 299)
  Oração e Bênção Apostólica
                                           Ao sinal  * De joelhos   ** De pé
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