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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: Inaim e Samuel
Presbíteros: Antonio Eliedson 

Pregador: Rev. Milton Cesar 
Culto Infantil:       

Próximo Domingo
Diáconos: Todos

Presbíteros: Heronides Rodrigues
Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil:  

499 ANOS da REFORMA PROTESTANTE

REFORMA – ONTEM E HOJE
Alderi Souza de Matos

 Todo grupo humano possui em sua história eventos de grande significado que estão 
intimamente associados com a sua identidade e autocompreensão. No caso dos 
protestantes, um evento dessa natureza é o episódio que desencadeou a Reforma Religiosa 
do Século XVI. O monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero afixou à 
porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas célebres Noventa e Cinco Teses, 
convidando a comunidade acadêmica local para um debate público sobre a venda das 
indulgências e outras questões controvertidas. Desde então, o dia 31 de outubro de 1517 
tem permanecido na consciência evangélica como um símbolo fundamental do seu 
movimento.
 Todavia, por decisivo e marcante que tenha sido, esse acontecimento pertence ao 
passado e não pode mais ser repetido. Há muitos evangélicos que sonham com uma volta 
aos tempos da Reforma, assim como tantos gostariam de restaurar os dias heroicos da Igreja 
Primitiva. A isto chamamos de “repristinação”, ou seja, a tentativa de restaurar alguma 
coisa a um estado ou condição original, prístino. Porém, o fato é que os acontecimentos, 
circunstâncias e personagens passam inexoravelmente; somente as ideias e os ideais 
permanecem, e são eles, acima de tudo, que devem ocupar a nossa atenção.
 Ao comemorarmos mais um aniversário da Reforma, de que maneira podemos 
celebrar a obra dos desbravadores evangélicos do século XVI? De que modo podemos 
honrar o Deus dos reformadores, nós que vivemos no início do século XXI? Uma das 
respostas é: conhecendo e encarnando as convicções que nortearam as suas vidas e os seus 
labores. Destacamos três delas, que reputamos essenciais para a igreja contemporânea.

»DIA DA REFORMA PROTESTANTE - Amanhã dia 31 o Presbitério de Garanhuns realizará o Culto de 
comemoração dos 499 anos da Reforma, com a participação do Coral do Presbitério. Será em nossa Igreja 
às 19h30. O pregador será o Rev. Eudes Ferreira. Venha participar. 
»REUNIÃO DO CONSELHO - O Conselho está convocado para sua reunião no dia 05/11 às 14h30 na sala 
do conselho.
»VIGÍLIA DE ORAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE UPH’s - Será dia 01/11 às 20h00 na Igreja Presbiteriana do 
Planalto. Não só os homens, mas toda a Igreja podera participar.
»RETIRO NA SEMANA SANTA – Já estamos preparando o nosso Retiro 2017 que será nos dias 14 a 16 de 
abril. O valor da Inscrição é de R$ 120,00 por pessoa e a MELHOR NOTÍCIA é que você pode parcelar a sua 
inscrição e de sua família em até 5x. Faça já a sua e pegue o carnê na secretaria da Igreja. O local é Acamp 
Sal da Terra e o Preletor é o Pr. Fernando Henrique, com o tema ‘‘Vivendo em compromisso’’.
»CADA DIA NATAL - Os livretos já chegaram e já estão a disposição dos irmãos que quiserem adquirir. 
Cada livrinho a R$2,00. Procure na secretaria.
»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 continuam toda Quinta - feira às 14h30. Não 
faltem!!!
»UPH - Dia 01/11 Culto de Ações de Graças na casa da irmã Deolinda, na rua dos operários, nº 447 - 
Liberdade, saída às 07h00.
»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 Noturno: 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  
*Beatriz                                *Djanira Rodrigues                              

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 127
 *Oração de Confissão
 Hino: Glória e Coroação (HNC nº 52)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 **Leitura Bíblica: Salmos 128
 **Cânticos Congregacionais:
  Ofertório como ato de adoração (no 3º cântico) 
3.   Edificação - Mensagem
4.   Aplicação:
 Hino: Amor no Lar (HNC nº 395)
  Oração e Bênção Apostólica
                                            Ao sinal  * De joelhos   ** De pé

  Primeiramente, é notável o lugar que os reformadores deram ao Deus trino 
em seu pensamento e ação. Apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos 
envolvidos na Reforma, o seu ímpeto mais central veio da profunda experiência 
religiosa de líderes como Lutero e Calvino. A sua visão da graça e da glória de 
Deus, mediada pelas Escrituras, levou-os a colocá-lo no centro de suas vidas e a 
rejeitar tudo aquilo que pudesse obscurecer a sua majestade como Senhor do 
universo, da vida e da redenção. Em segundo lugar, há que considerar o seu 
entendimento da Igreja como comunidade de adoração, comunhão e serviço. A 
Igreja não era para eles uma estrutura ou instituição, mas o conjunto dos fiéis que 
se reúnem para exaltar a Deus, estudar a sua Palavra e celebrar a sua salvação, e 
depois se dispersam para testemunhar e servir. Finalmente, os reformadores nos 
inspiram em seu entendimento da sociedade. Rompendo com a dicotomia entre 
sagrado e secular, os líderes da Reforma e seus seguidores insistiram no fato de 
que toda a vida pertence a Deus e deve refletir o seu senhorio. Com seu trabalho e 
exemplo, o cristão deve esforçar-se para que os valores do Reino permeiem todas 
as áreas da coletividade. Que sejam essas as nossas preocupações ao lembrarmos 
novamente os eventos e personagens dos quais somos herdeiros.
Fonte: www.mackenzie.br

 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

Jilma Lima de Carvalho - 03/11
Rua Castelo Branco, nº. 100, Heliópolis
Keila Poliana Alves de Melo - 03/11

Rua Jornal do Comércio, nº. 245, Heliópolis
Daniel Alves dos Santos - 03/11

Rua: Tomaz Antonio Gonzaga, n° 395 Aluísio Pinto 

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

Salmos 118:24

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

#Mianmar

 Igreja é invadida por extremistas budistas

 Durante a invasão, eles fixaram uma bandeira no 
chão; enquanto construíam uma stupa(lugar de 
meditação ou casa espiritual para seus seguidores, 
onde depositam restos mortais de monges), os fiéis 
permaneceram em oração. Ore por esses Cristãos.
 Saiba mais em: www.portasabertas.org.br

Visite nosso site: www.ipheliopolis.org.br e lá 
você encontrará estudos Bíblicos, informações 
da igreja  e o boletim semanal da igreja. Acesse!

‘‘Uma das maiores utilidades do 
WhatsApp e Facebook será provar no 
Último Dia que a falta de oração não 

era por falta de tempo.’’
John Piper
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