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Presbs. Hederly Miranda 

Jair Herculano
 

 Heronides Rodrigues 
Isaque Correia

José Betânio 
José Tavares

  Lucimário Machado

 PRESBÍTERO EMÉRITO:
Antonio Quirino
José Teixeira 

Odilon Cassimiro  e
Paulo Braga  (in memorian)
 EM DISPONIBILIDADE: 
Presbs. Antonio Eliedson 

 Ediel Batista

Mário Teixeira. 

Hélio Rodrigues   
Hercílio Jorge

JUNTA DIACONAL: 
Diác. Drayton Jayme 

Jayme Neto  
 Jorge Miguel

Marcílio de Araújo 
Marcos Welby 
Samuel Alves

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: 18h00
Cultos de Oração e Doutrina: Quarta: 19h00 
Terça: 08h00
www.ipheliopolis.org.br

R. Manoel Victor da Silva, nº 32, Centro
Miss: Jonathas Anselmo Barbosa
Fone: (87) 9-9985-0086 ou 9-8136-1021
Presb. José Betânio
Escola Bíblica Dominical: 09h00
Culto Dominical Vespertino: 17h00
Culto de Oração e Doutrina: Quarta: 19h30

R. Prof. Edson Farias, s/n, Morada Nobre
Miss: Karla Monalisa
Fone: (87)-9-9158-9592
Presb. Heronides Rodrigues
Escola Bíblica Dominical: 09h00
Culto Dominical Vespertino: 17h00
Culto de Oração e Doutrina: Quarta: 19h00

CONGREGAÇÃO EM CAPOEIRAS

Equipe Pastoral 
Pastor Efetivo:

Rev. Milton Cesar - Fone:(87)98838-4033

Cláudio Galvão

»SEM. JOSÉ ARAGÃO NETO - Hoje continua conosco o Sem. José Neto dirigindo a 
Escola Dominical e Pregando no Culto da noite. Mais uma vez, seja bem vindo a nossa 
Igreja, que o Senhor abençoe sua vida, sua esposa e seus estudos no SPN em 2019.
»REUNIÃO DAS LIDERANÇAS - No Sábado dia 02 às 19h00 reuniremos Presbíteros, 
Diáconos, Diretorias das Sociedades internas e toda Liderança para finalmente traçarmos 
o início do nosso PROJETO EVANGELÍSTICO. Não deixe de participar.
»FÉRIAS DO PR. MILTON - No Próximo Domingo o Pastor já estará de volta e assumirá  a 
Escola Dominical e Culto Normalmente, suas férias vão até o dia 25.
»TESOURARIA DA IGREJA - O novo tesoureiro é o Pb. Betânio, qualquer comunicação, 
pedido de envelopes ou informação, fale direto com ele. A conta da igreja continua a 
mesma e ele dará continuidade ao excelente trabalho realizado pelo  Pb. Heronides nos 
últimos anos.
»PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO DO BAIRRO - Estamos na fase de oração e 
planejamento, mas tão logo voltemos todos das férias no mês de fevereiro daremos inicio 
a este projeto que será bênção de Deus para a igreja e para muitas vidas que serão 
alcançadas. 
»PLANEJAMENTO DAS SOCIEDADES INTERNAS - Cada Sociedade em seu 
planejamento para 2019 não esqueça de incluir atividades evangelisticas para o bairro de 
Heliópolis.
»DESAFIO DE ORAÇÃO PARA A IGREJA - Continuamos o desafio de Oração e Jejum 
por nosso país. Somente em Deus encontraremos solução para o Brasil. Como Cristãos 
devemos continuar em Oração por nossa Pátria mesmo depois das Eleições.
»PROGRAMA CRISTO É A RESPOSTA - De Segunda a Sexta das 06h30 às 07h00. Com 
a apresentação do Pr. Mílton Cesar. Ouça e divulgue. Rádio FM Sete Colinas 100,5.E ao 
vivo pelo Facebook do Pr. Mílton.
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       ESCALAS

Diáconos: Welby e Drayton
Presbíteros: Jair Herculano   

Pregador: Sem. José Neto

Culto Infantil:   
  

Próxima Semana
Pregador: Rev. Milton Cesar
Presbíteros: José Tavares 
Diáconos: Marcílio e Jorge 

Culto Infantil: 
                                                      

AS MARCAS DE UMA IGREJA QUE IMPACTOU 

O MUNDO

 “… em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos” (At 
11.26).

Três igrejas no livro de Atos exerceram grande influência missionária no primeiro século: 
Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Aqui, queremos destacar a igreja de Antioquia, ressaltando três 
marcas dessa igreja.
 Em primeiro lugar, uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus (At 11.26). 
Antioquia era a capital da Síria. Naquele tempo era a terceira maior cidade do mundo. O evangelho 
chegou até lá e floresceu de tal maneira que aquela igreja superou Jerusalém no ardor missionário, e 
através dela missionários foram enviados a várias partes do mundo, para plantar igrejas. Os crentes 
daquela importante igreja eram tão parecidos com Jesus que, os discípulos ali, pela primeira vez, 
foram chamados cristãos. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, sentiam que estavam 
olhando para o próprio Jesus. A vida deles referendava sua pregação. O testemunho deles era 
avalista de suas palavras. Se quisermos ser uma igreja que influencia a cidade e impacta o mundo, 
precisaremos, de igual modo, andar com Cristo, vivermos em sua presença e sermos parecidos com 
ele. A vida piedosa é a base do testemunho eficaz. Precisamos pregar aos ouvidos e também aos 
olhos. Precisamos falar e fazer. Nosso testemunho vai à frente de nossa pregação. Por causa do 
impacto da vida daqueles crentes, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja para receber o 
ensino da palavra de Deus.
 Em segundo lugar, uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição (At 11.19-
25). A igreja de Jerusalém atendeu à agenda missionária estabelecida por Jesus (At 1.8) depois do 
martírio do diácono Estêvão. Naquele tempo de amarga perseguição, exceto os apóstolos, todos 
foram dispersos de Jerusalém (At 8.1). Porém, os que foram dispersos não saíram lamentando, mas 
iam por toda a parte pregando a palavra (At 8.4). Cada crente era um missionário. Esses crentes que 



“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

I P de Heliópolis: 
*Geny Cavalcante               *Esthefanie Milena
*Mário Teixeira Leal              *Amara Celina
*Eveline                                *Gabriel Miranda
*Vânia Lúcia Barros              *Ediel Batista                     
*Rosália Caetano                 *Nailde Gomes
*Ester            *Beatriz   
*Juci Rodrigues                    *Rute Leitão
*Irmã Mariinha                      *Irany Fernandes                
*Djanira Rodrigues               *Angelina 
*Eunice Barros                     *Montgomery de Almeida
*Maria Dias da Silva             * Maria Luiza Carvalho
*Soennia                              *Rafaela
*Keila                                   *Simony Zacarias   
*Ivene Ferreira                     *Juracy Rodrigues

       

Congregação
Peniel:

*Famílias
*Pais da Congregação
*Segurança
*Amor entre irmãos
*Crianças e SAF
*Missionários
*Pastores da IPB
*Lideres
*Ir. Meire e Família
*Ir. Rute Valentino
*Ir. Rute Anselmo
*Joyce e família
*Monalisa e Jayme
*Ir. Nadilma e família
*Roseane
*Ir. Rayane e família

   LITURGIA DO CULTO NOTURNO

    Prelúdio - Grupo de Louvor
    Saudação Pastoral
1.   Visão da Glória de Deus e Confissão:
 Leitura Bíblica: Salmos 67
 *Oração de Confissão
 Hino: O Deus Fiel (HNC n°32)
2.   Gratidão e Louvor 
 Oração de Louvor
 **Leitura Bíblica: Salmos 92
 **Cânticos Congregacionais
       Ofertório de gratidão (no 3º cântico)
 Oração de Gratidão
3.   Edificação - Mensagem
  Oração
 Hino: Fidelidade na Luta (HNC nº 306)
 Bênção Apostólica
      Ao sinal * De joelhos ** De pé

Congregação
Capoeiras:

*Evangelismo
*Lúcia (Conversão)
*Ana Flavia e Família
*Família Missionária
*Francisco Silvestre
*Isabel Marina
*Avó de Luana
*Cicera Cavalcante
*Gessica Laiane
*Maria José de Oliveira
*Maria Julia
*Maria Suely Paes
*Ana Luisa Paes
*Henrique Cavalcante
*Isaac de Souza Santos
 

foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estêvão, se espalharam até à Fenícia, 
Chipre e Antioquia. As boas novas do evangelho chegaram àquele território gentio por causa 
do vento da perseguição (At 11.19,20). Diz a Escritura, entretanto, que a mão do Senhor 
estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor (At 11.21). A graça de Deus em 
ação naquela cidade alegrou o coração do missionário Barnabé, enviado pela igreja de 
Jerusalém, e ele, sentiu necessidade de buscar Saulo em Tarso, para ajudá-lo naquele próspero 
trabalho. Ali, por todo um ano, eles ensinaram numerosa multidão (At 11.22-26). A 
perseguição não destrói a semente do evangelho, apenas a espalha. A igreja perseguida é a 
mesma que conta com a mão do Senhor e com a sua graça. Essa igreja, mesmo no meio da dor, 
vê multidões chegando para receber a instrução da palavra de Deus.
 Em terceiro lugar, uma igreja que prioriza a obra missionária (At 13.1-3). A 
igreja de Antioquia recebe a instrução da palavra, ora e jejua. O Espírito diz a essa igreja para 
separar seus dois pastores principais para a obra missionária. A igreja não questiona nem adia 
a pronta obediência. Barnabé e Saulo receberam a imposição de mãos e foram despedidos 
para o campo missionário. Muito embora Antioquia fosse uma grande metrópole, os crentes 
entenderam, por direção do Espírito Santo, que o evangelho precisava ir além, atravessando 
fronteiras, chegando até aos confins da terra. Oh, como precisamos entender que o propósito 
de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Cada igreja deve ser uma 
agência missionária e cada crente deve ser uma testemunha. Antioquia não reteve apenas para 
si o que recebeu. O evangelho precisa ser anunciado a tempo e a fora de tempo, aqui, ali e além 
fronteiras. Essa é uma tarefa imperativa, impostergável e intransferível. Precisamos saber que 
o campo é o mundo, a igreja é método de Deus e o tempo de Deus é agora!

 Rev. Hernandes Dias Lopes

Elane Cristina Perreira de O. Ramos - 20/01
IPH - 087-99625-6703

Myrian Camargo Felberg - 22/01
IPH - 087-99600-1773

Nadilma Araújo dos Santos - 2201
Cong. Peniel - 087-98119-4564

Nerivalda Maria de Lima - 25/01
IPH - 

Milena Vitória da Silva Lima - 26/01
IPH - 

Ligue e deixe uma Palavra de Carinho. Mateus 22.39
 ‘’Ensina-nos a contar nossos dias,para que 

alcancemos coração sábio.’’ 

Salmos 90:12

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 : 5898-X  

Cc 20-830-2
CNPJ: 11.467.610/0001-16

Queridos irmãos, pedimos aos amados que 
desliguem tudo que possa desligá-lo no momento 

de Culto. Deus está no Templo! Ligue-se apenas nEle!Venha cultuar a Deus conosco:

Cultos de Oração e 
Doutrina
          Quartas-feiras ás19h

#Ore pela Igreja Perseguida

 O pr incipal  pedido que os cr is tãos 
perseguidos nos fazem é a oração.
             ‘‘Orai sem cessar.’’ 

1 Tessalonicenses 5:17
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