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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: Maciel e Inaim
Presbíteros: José Tavares 

Pregador: Rev. Paulo Gustavo
Culto Infantil: Débora      

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

Culto Infantil: Hellenicy

CONVITE À SANTIFICAÇÃO
Rev. Arival Dias Casimiro

1º Coríntios : 1- 1- 2
 A principal marca da Igreja ou do povo de Deus é a SANTIDADE. A Igreja é a 
comunidade dos "santificados em Cristo", daqueles que foram chamados para uma vida de 
santificação. Cada cristão é um "santificado" que precisa crescer em santificação. Paulo declara: 
"À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser 
santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor 
deles e nosso" (1 Co 1.2). 
 O desprezo a santificação é a causa de todos os problemas espirituais da igreja, ontem e 
hoje. Escândalos sexuais, soberba, glutonaria, embriaguez, falta de compromisso com as cousas 
espirituais são apenas sintomas da ausência de santificação. Infelizmente, há, hoje, um grande 
desprezo com a prática da santificação. Buscamos soluções carnais, para problemas espirituais. 
Queremos resolver o problema do pecado com conversas fúteis, com estratégias de comunicação, 
com dinâmicas de grupo, com programas de entretenimento. Se há desprezo com a santificação, a 
causa do problema está identificado:"Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para 
a santificação. Dessarte, quem rejeita estas cousas não rejeita o homem e sim a Deus, que também 
vos dá o seu Espírito Santo" (1Ts 4.7-8). Gostaria de destacar quatro aspectos bíblicos da 
doutrina da santificação.
1) PRIMEIRO, SANTIFICAÇÃO SIGNIFICA "SEPARAÇÃO".
 O conceito bíblico de santidade é simples e inquestionável: santificação = separação. 
Este termo aparece pela primeira vez na Bíblia, em Êxodo 3.5: "Deus continuou: não te chegues 
para cá; tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa". A expressão "terra 
santa" significa "terra separada", isto é, o que faz daquele espaço ser santo é a presença de Deus. O 
que faz a diferença entre o povo de Deus e o mundo é o fato de que Deus habita "com" e "no" seu 
povo. Somos santos porque somos habitação de Deus (2 Co 6.14-18; 1 Co 6.19-20).

»ANIVERSÁRIO DO PRESBITÉRIO - Próximo Sábado dia 24 às 19h30 e no Domingo 
09h30 na Quarta Igreja Presbiteriana. Não teremos escola dominical aqui na IPH, pois 
todas as igrejas do Presbitério estarão numa EBD em conjunto. Participe também.
»CADA DIA NATAL - Este ano pedimos novamente os livretos de Natal, eles já chegaram 
e já estão a disposição dos irmãos que quiserem adquirir. Cada livrinho a R$2,00. Procure 
na secretaria.
»TREINAMENTO DE DISCIPULADO -  Ainda da tempo para você que não veio ou que 
tem desejo de participar. O treinamento voltou nesta sexta feira dia 16 às 19h30 e 
continuara toda sexta. Fale com os pastores.  Ore por este novo trabalho em nossa Igreja.
»PAGINA DA IGREJA NA INTERNET - Já está no ar a pagina de nossa igreja no endereço 
www.ipheliopolis.org.br lá você encontrará estudos Bíblicos, informações da igreja  e o 
boletim semanal da igreja. Acesse.
»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 com os Idosos já retornaram e continuam toda 
Quinta - feira às 14h30. Não faltem!!!
»UPH - Dia 20/09 Culto na casa de Zenailson, Rua: Oliveira Lima, nº 453.
»PROGRAMA CRISTO É A RESPOSTA - Ouça todos os dias de Segunda a Sexta na rádio 
Sete Colinas das 06h30 às 07h00. Ore e Divulgue.
»SAF -  Visita todas as segundas às 16h00 no Hospital Regional Dom Moura.

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
www.ipheliopolis.org.br

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: Quarta: 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                        *Ivene Ferreira                                               

Congregação
Peniel:

*Pelo Brasil
*Expedito e Família
*Alda e Família
*Lucas Araújo
*Telma Lúcia dos Santos
*Lídia da Silva Valentino
*Rosimeire Elizabete
*Valdemir Lins
*Rayana 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

 LITURGIA DO CULTO NOTURNO 

    Prelúdio - Grupo de louvor
    Saudação Pastoral
1.   Visão da Glória de Deus e Confissão:
 Leitura Bíblica: Salmos 95
 *Oração de Confissão
 Hino: Ao Deus de Abrão (HNC nº 21)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 Participação do Sosanim
 **Leitura Bíblica: Salmos 98
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico) 
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Crer e Observar (HNC nº 110-A)
  Oração e Bênção Apostólica
                                            Ao sinal  * De joelhos   ** De pé

Ana Paula da Silva Valentino Viana - 19/09
Congregação Peniel

Robervânia Paulino Barbosa - 20/09
Congregação Peniel

Augusto César Monteiro Rêgo - 23/09

Maria do Carmo Rodrigues Metódio - 23/09
Rua Marquês de Olinda, nº.15, Heliópolis

Maria Anália Silva Lopes - 23/09
Congregação Peniel

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

Salmos 118:24

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 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

2) SEGUNDO, SANTIFICAÇÃO DEVE SER SEPARAÇÃO "DE" E "PARA".
 Quando uma pessoa é convertida por Deus é separada do mundo para dedicação 
exclusiva a Deus. Ela é separada "de" uma vida mundana "para" uma vida de santificação. 
 Um dos paradigmas diabólicos que precisamos quebrar hoje, na Igreja, é o de que 
podemos servir a Deus sem rompermos com o mundo, ou as práticas mundanas. Há pessoas que 
acham que podem servir a Deus, mesmo convivendo com as práticas mundanas. Paulo adverte-
nos que a santidade cristã é oposta à dissolução (Ef 4.17-24). Maus hábitos devem ser substituídos 
por hábitos santos (1Pe 1.15-16).
3) TERCEIRO, SANTIFICAÇÃO DEVE SEGUIR O PADRÃO DIVINO.
 Toda cultura tem o seu padrão de "sagrado". Esses padrões são também chamados de 
"tabu" e são relativos de cultura para cultura. Todo tipo, porém, de santidade criada pelo homem é 
inútil! (Cl 2.20-23). 
 Para que alguém seja considerado santo aos olhos de Deus, precisa ser santificado por 
Ele. Somente aquele que recebe a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, é perdoado e 
santificado por Deus. A santificação, também, é um processo que tem como referencial a 
revelação de Deus. No contexto cristão, "sagrado" significa aquilo que é "separado para Deus". 
Na Lei do Antigo Testamento aprendemos que a santificação envolvia pessoas, comportamentos, 
objetos, lugares e tempos santos. (Lv 27.30). Tudo era estabelecido por Deus e dedicado a Ele. 
 Jesus condena toda tradição humana que tenta substituir os princípios da Sua Palavra, no 
processo de santificação pessoal (Mc 7.1-23).
4) QUARTO, SANTIFICAÇÃO REQUER APRESENTAÇÃO.
 No ato da conversão ou da santidade da salvação, Deus opera de forma soberana e 
irresistível. No processo de santificação, Deus trabalha naqueles que se oferecem. A participação 
do crente é requerida por Deus. Leiamos o que diz Paulo: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas 
misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto racional" (Rm 12.1). O termo "apresentar" significa "oferecer" ou 
"dedicar exclusivamente" Observe que "apresentar" não é uma ordem, mas um convite; 
"apresentar" é um convite para os "irmãos", e não para os incrédulos; "apresentar" não é um ato 
separado da salvação, mas contínuo a mesma. 
 Meus irmãos: o caminho de Deus para o seu povo é a santidade. Sem santificação, jamais 
veremos ao Senhor! Apresente-se a Deus em ato de dedicação exclusiva. Rompamos com o 
pecado, com o mundo e com os hábitos do velho homem. 

Já está no ar a pagina de nossa igreja no endereço 
www.ipheliopolis.org.br lá você encontrará 
estudos Bíblicos, informações da igreja
 e o boletim semanal da igreja. Acesse!
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