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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: Samuel e Welby

Presbíteros: Isaque Correia 
Pregador: Rev. Civaldo Almeida 

Culto Infantil:       

Próximo Domingo
Diáconos: Maciel e Inaim

Presbíteros: Jair Herculano
Pregador: Rev. Paulo Gustavo

Culto Infantil:  

PREDESTINAÇÃO E MISSÕES: COMO CONCILIAR?
 Missionário Rev. Norval Oliveira da Silva (APMT)

 Pode parecer muita pretensão da minha parte abordar um tema tão delicado e já 
estudado exaustivamente por eruditos reformados como Calvino e outros. De fato, não me sinto 
em condições de fazê-lo de forma técnica e profunda. Contudo, em face da prática missionária e de 
experiências vividas em muitas Igrejas no Brasil, sinto-me na obrigação de trazer o tema à tona, desta 
feita, relacionando-o a obra missionária.

E os eleitos?

 Não raras vezes, aos falar de missões em igrejas presbiterianas pelo Brasil afora, ao 
enfatizar a necessidade de maior envolvimento missionário por parte do nosso povo, ouvi a 
pergunta: “Se Deus já predestinou, porque nos preocuparmos com a situação dos que ainda não 
ouviram falar do Evangelho?” ou “Se Deus já tem os seus eleitos, por que evangelizar?” ou ainda, 
“Se Deus predestinou, Ele não dará um jeito de salvá-los?”.

Predestinação e Missões: doutrinas antagônicas?

 Pelas perguntas levantadas acima, fica parecendo que não há como conciliar a situação. Ou 
nos tornamos bons arminianos se quisermos fazer missões, ou permanecemos como bons calvinistas 
e deixamos tudo para a Soberania de Deus. Será isso, entretanto, que a Bíblia nos apresenta? Temos 
que, de fato, escolher uma opção em detrimento da outra? É claro que não. Se observarmos o que a 
Bíblia nos diz, sem pré-concebimentos humanos, iremos perceber como o plano salvífico de Deus é 
completo.
Analisemos, portanto, o assunto por partes.

O que a Bíblia fala sobre predestinação?

1. A Bíblia deixa claro que as pessoas que se convertem foram as que Ele escolheu ou elegeu 
previamente

»REV. CIVALDO ALMEIDA- Está conosco desde ontem e pregará na EBD e no Culto da noite. Seja bem 
vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Deus o abençoe.
»PASTOR MILTON - Está em viagem a Bahia onde foi celebrar um casamento. Pastor Paulo Gustavo está 
responsável pela Igreja até amanhã.
»PASSEIO NO DIA 15 - A Juventude e os Casais da Igreja aproveitarão o feriado no Acampamento Batista 
Betel, se você ainda não deu seu nome fale com Jair e Ianê.
»RETIRO NA SEMANA SANTA – Os carnês estão prontos e você já pode fazer a sua inscrição parcelada. 
O valor da Inscrição é de R$ 120,00 por pessoa. 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 15/11 na casa do irmão Marcílio  Araújo, Rua: Sebastião Pacheco, nº 122 - Indiano.
»PROGRAMA CRISTO É A RESPOSTA - Ouça todos os dias de Segunda a Sexta na rádio Sete Colinas 
das 06h30 às 07h00. Ore e Divulgue.
»DEPARTAMENTO ESPERANÇA - Dia 18/11 Reunião Departamental no Salão da SAF da Igreja às 
19h00.
»SAF - Dia 19/11 - Reunião Plenária com eleição às 16h00 e Dia 26/11 - Congresso da Federação em 
inhumas. 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. Jose 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 146
 *Oração de Confissão
 Hino: Maravilhas Divinas (HNC nº 33)
2.  Gratidão e Louvor 
 Oração de Gratidão
 Participação Grupo Esperança
 **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

“Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós” (Jo. 15:16); “Muitos 
são chamados mas poucos escolhidos” (Mat. 20:16); “Ele vos deu vida estando vós mortos em 
vossos delitos e pecados” (Ef. 2:1); “enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que 
iam sendo salvos” ( At. 2:47b).
2. A Bíblia também declara que o Deus que escolhe executa um plano eterno para os escolhidos que 
vise a justificação dos eleitos, ou seja, a eleição e o passo inicial do plano de Deus. O Deus que 
escolhe também chama.
 Até aqui tudo bem, nada de novo, nenhum problema! A questão começa quando deixamos 
de atentar para o fato de que Deus não só tem um plano, mas também tem um método. E mais, Ele o 
revelou nas Escrituras.

Qual o método de Deus para chamar os eleitos?

 Segundo o texto de Romanos 8:30, Deus não só escolheu um povo para si, mas também o 
chamou (do Grego kaleo). Sem sombra de dúvidas, o método de Deus para chamar os eleitos é a 
pregação. E a proclamação do evangelho, as Boas Notícias. “A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra 
de Deus” (Rm 10:17). Por isso mesmo o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 10, ao 
apresentar e resumir todos os passos da atividade missionária, clama dizendo “Como ouvirão se 
não há quem pregue?”. Fora da proclamação das Boas Novas não há como os eleitos virem a 
Cristo. O Espírito Santo é quem, pela palavra, convence o mundo do pecado da justiça e do juízo, e 
os conduz a Cristo.

Firmeza e fervor

 Quando olhamos para o livro de Atos, percebemos como os discípulos eram conscientes 
da doutrina bíblica, sem que isso os levasse a um “descanso” espiritual. O fato de saberem que 
Deus tinha um plano para a conversão dos eleitos não os impediu de também perceber que Deus só 
tinha um método para chama-los. Lucas nos diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão 
e, enquanto isso, o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser salvos (Atos 2:47).
O Apóstolo Paulo foi um dos escritores do Novo Testamento que mais apresentou a doutrina da 
eleição, no entanto, foi um apaixonado por missões. Depois de mais de vinte anos de ministério 
desde Jerusalém até o Ilírico, ainda desejou chegar até a Espanha. No final de sua vida, deu um 
conselho ao jovem pastor Timóteo: “Prega a Palavra, quer seja oportuno quer não...” (II Tim. 
4:2).
 Concluindo, a doutrina da predestinação não pode ser usada como desculpa para não se 
fazer missões. Primeiro porque é tarefa incumbida à Igreja a oferta gratuita do evangelho a todos os 
povos. Segundo, porque o método de Deus, a proclamação da Palavra, é um mandamento divino. 
Finalmente, porque a predestinação nos motiva a proclamar, sabendo que em todas as partes da 
terra, em todos os tempos, Deus escolheu um povo para si e que os eleitos responderão de fato ao 
chamado do evangelho!

Mário Teixeira Leal - 13/11
Rua Francisco Gueiros, nº. 552, Heliópolis

Rosângela Gomes Marçal - 13/11
Rua Francisco Gueiros, 286 - Heliópolis
Maria das Graças de Siqueira - 14/11

Isabele Oliveira Aguiar - 15/11
Congregação em Capoeiras

‘‛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
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