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ESCALAS
Diáconos: Inaim e Samuel

Presbíteros: Heronides Rodrigues
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil: 

Próximo Domingo
Diáconos: Todos

Presbíteros: Isaque Correia
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil:   

A família nos planos de Deus
  Texto básico: Gênesis 2. 18-25

Introdução
 A família é uma das áreas onde o amor de Deus pelos seus eleitos se demonstra mais 
intensamente. Na aliança de amor que Deus estabeleceu com a sua criação e o seu povo, a família 
recebe um cuidado todo especial. Assim, tanto o primeiro lar, como nosso lar futuro, nos dão 
vislumbres gloriosos de Deus e de seu projeto para a família.
I. O lar do jardim
 O lar do jardim era um lugar da graça. Depois de chamar à existência a criação, o Deus Trino 
criou o homem e a mulher à sua própria imagem (Gn 1.26; 2.7).
Por ser criado à imagem de Deus, o homem tinha a capacidade de viver em comunhão com Deus. O 
homem podia viver face a face com Deus e depois refletir a glória de Deus aos outros.
II. Os princípios do lar do jardim
 Os princípios desse primeiro lar eram os seguintes:
1. O Senhor Deus formou o homem e o colocou no jardim. “Deus” é o Criador soberano. 
“Senhor” é o seu nome pessoal; revela seu relacionamento pessoal e seu compromisso com o homem 
e a mulher.
2. Deus construiu o lar do jardim. Esse santuário foi edificado e abastecido por Deus. Era o 
lugar ao qual eles pertenciam.
3. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Tinham capacidade para viver em 
comunhão íntima com Deus. Havia igualdade de posição, como portadores da imagem de Deus.
4. Foram criados macho e fêmea. A igualdade não excluía a diversidade de sexos. A igualdade 
permitia que essa distinção fosse perfeitamente complementar, que se mesclassem numa unidade 
que refletia gloriosamente a unidade da Trindade.
5. O homem foi criado primeiro e deu nome à mulher. A ordem da criação e o privilégio de dar 
nome à mulher conferiram ao homem a responsabilidade da liderança e autoridade na casa (1Tm 
2.11-13).

»DIA 04 DE JUNHO - Próximo Sábado será um dia de muitas programações. Haverá o encontro de 
filhos de pastores durante todo o dia no Colégio XV. A noite aqui em nossa Igreja às 19h30 o 
Encontro Sinodal de Mocidades e no Salão Nobre do XV no mesmo horário, o Encontro Sinodal de 
Adolescentes. Contaremos com as presenças dos respectivos Secretários Nacionais de Apoio 
Pastoral, de UMP, de UPA e de Crianças.
»REUNIÃO DO CONSELHO - Dia 11 de agosto às 14h30.
»CLASSE DE PREPARAÇÃO PARA BATISMO E TRANSFERÊNCIAS - Já está funcionando todo 
Sábado às 14h30 aqui na Sala do Conselho. Se você ainda não veio, corra que ainda da tempo.
»DIA DOS NAMORADOS PARA OS CASAIS - Dia 11 de junho teremos mais um encontro para os 
casais da IPH e este você não pode perder. Aguarde maiores detalhes, fique atento.
»ENCONTRO FIEL JUNTOS EM CRISTO - Tema: Santos no Mundo. Dias 17 e 18  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.
»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.
»MINISTÉRIO COM IDOSOS: As oficinas de artesanato já tiveram seu inicio venha e participe. 
Todas a quintas-feiras às 14h30. Não Perca!!!
»UPH: Dia 31/05 Culto na casa da irmã Vera Lucia, Trav. Padre Adriano, nº 25 - Liberdade.
»SAF: Visita todas as segundas às 16h00 no Hospital Regional Dom Moura. Dia 28/05 - Reunião 
Plenária às 16h00.

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
*Raissa Lopes
*Maria Anália

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. A mulher foi planejada para ser auxiliadora. Isso não implicou inferioridade de posição ou de 
responsabilidade. A palavra hebraica para auxiliadora – ezer – muitas vezes é usada no Antigo Testamento 
para se referir a Deus como nosso ezer. É a presença da mulher neste contexto que dá inteireza ao lar do jardim, 
tornando-o completo.
7. Eram uma só carne. Essa intimidade maravilhosa removeu a solidão de Adão e proclamou a 
centralidade do casamento. O fato de serem homem e mulher, marido e esposa, dois numa só carne, exige um 
respeito mútuo, de forma que respeitar o outro é respeitar a nós mesmos.
8. Casamento significaria deixar pai e mãe. Adão e Eva seriam o pai e mãe de quem os filhos 
deveriam se separar para constituir seus próprios casamentos. Por meio desse processo, os relacionamentos 
ficariam fortalecidos, e a unidade das famílias ficaria preservada.
9. O homem estava unido à sua esposa. Essa é uma linguagem pactual, que reflete o compromisso de 
Deus para com os seus.
10. Havia nudez, mas não vergonha. Homem e mulher podiam estar nus, um diante do outro, porque 
refletiam mutuamente a glória de Deus.
11. Adão e Eva tinham responsabilidades. O primeiro casal podia refletir mutuamente a glória de Deus 
e então voltar-se para a criação com uma unidade de propósito – obedecer ao mandato cultural de ser fecundo 
e de exercer domínio sobre a terra.
O lar do jardim era um santuário da graça porque Deus estava lá e vivia em comunhão com os portadores da 
sua imagem. Adão e Eva contemplavam a glória de Deus e então tocavam um ao outro com a glória daquele 
amor. Todas as responsabilidades de um para com o outro, e de ambos para com a criação, estavam em 
harmonia. Não havia egoísmo, vergonha, nem tristeza.
III. O lar celestial
 As semelhanças entre o lar do jardim e o lar celestial são marcantes. O céu é o lugar da habitação de 
Deus e, portanto, é um santuário da graça (Ap 21.1-4, 22.1-5).
Sabemos que Jesus já preparou esse lugar para nós e que ele nos levará para lá (Jo 14.2,3). Sabemos que o céu 
é um lugar onde seremos bem recebidos porque Jesus quer que estejamos lá com ele (Jo 17.24). Sabemos 
também que viveremos lá para sempre gozando da bondade e da misericórdia de Deus eternamente. (Sl 23.6).
Conclusão
 Deus criou a família dentro de um plano especial. Deus fez homem e mulher, dando a ambos alguém 
com quem refletir a glória de Deus. E Deus deu a ambos uma incumbência cultural, providenciando os 
recursos necessários para que cumprissem suas responsabilidades (Gn 1.29,30).
 A natureza complementar dos dois sexos visa a uma cooperação enriquecedora não só no 
casamento, na procriação e na vida familiar, mas também nas mais amplas atividades da vida.
 O modelo do casamento, antes da queda, é a base para o governo no lar e nas igrejas, bem como um 
tipo do relacionamento entre Cristo e sua igreja.

# Extraído de publicação da Editora Cultura Cristã

 LITURGIA DO CULTO NOTURNO 

    Prelúdio - Grupo de louvor
    Saudação Pastoral
1.   Visão da Glória de Deus e Confissão:
 Leitura Bíblica: Salmos 125
 *Oração de Confissão
 Hino: Linda Melodia (HNC nº 104)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 126
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico)
 Provérbio 2.1-5
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Amor no Lar (HNC nº 395)
  Oração e Bênção Apostólica
                                            Ao sinal  * De joelhos   ** De pé

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Jonas Gabriel Araújo Barbosa - 29/05

Congregação Peniel
Vilma Figuerêdo - 30/05

Av. Frei Caneca, nº. 598, Heliópolis
Isabel Marina dos Santos - 31/05

Congregação em Capoeiras
Dejanira Vieira de Gois - 03/06

Rua Jornal do Comércio, nº. 18, Heliópolis
Ivanilda Ferreira Do Silva - 03/06

Congregação Peniel
Natanael Correia Vilela - 04/06

Rua Profº. Marcos Fonseca, nº. 186, Heliópolis
Herick Júnior Moraes Rodrigues - 04/06
Av. Gonçalves Maia, nº. 715,  Heliópolis

Gabrielle Sophia do Nascimento Lins - 04/06
Congregação Peniel

Estatística EBD
Matriculados: 183
Presentes: 126
Ausentes: 57
Visitantes:08
Total de Presentes: 134

 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
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