
CONSELHO: 
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

»PR. MILTON CESAR - Depois de 15 dias de férias o Pastor está de volta as suas 
atividades e à disposição dos irmãos para qualquer necessidade.
»REUNIÃO DO CONSELHO - No próximo Sábado dia 02/02 às 14h30 na sala do 
Conselho.
»REUNIÃO DAS LIDERANÇAS - No Sábado dia 09/02 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.
»ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA - No próximo Domingo, dia 03/02 ao final da EBD teremos 
Assembléia Geral da Igreja para apresentação do Relatório Financeiro e do Orçamento 
para 2019.
»REUNIÃO DO PRESBITÉRIO DE GARANHUNS - O PGAR estará reunido nos dias 08 e 
09 de fevereiro nas dependências do IBN. Ore por esta reunião.
»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.
»UPH - Dia 29/01 - Culto da Federação na 4ª Igreja Presbiteriana. Saída às 19h00. Dia 
02/02  Convocação de Reunião da UPH às 15h00 para planejamento no ano. Na Igreja 
Local. 

SEDE

 CONGREGAÇÃO PENIEL

27/01/2019 - Nº 1119 

       ESCALAS

Diáconos: Marcílio e Jorge 
Presbíteros: José Tavares   

Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil:   
  

Próxima Semana
Pregador: Rev. Milton Cesar
Presbíteros: Isaque Correia 

Diáconos: Todos 
Culto Infantil: 

                                                      
ESPECULAÇÃO TEOLÓGICA OU AÇÃO 

MISSIONÁRIA?
 

 É mais fácil discutir teologia do que fazer a obra de Deus. Essa foi a tendência dos fariseus 
que estavam sempre interessados nas discussões, agarrados às tradições dos anciãos, e faziam disso 
um fim em si mesmo, em vez de fazerem a obra de Deus ou, no mínimo, deixar que a obra fosse feita. 
Essa mesma tendência era vista nos discípulos. Ao verem um homem cego de nascença, 
aproveitaram o ensejo para entrar num território fértil de discussão das causas dessa enfermidade. 
Queriam discutir opiniões. Queriam debater as causas daquela tragédia pessoal. Jesus, porém, não 
alimentou esse viés hermenêutico nem nos seus opositores fariseus nem mesmo nos seus discípulos. 
Ao contrário, mostrou que a obra de Deus é para ser feita e não discutida. O sofrimento alheio não é 
para ser especulado e sim aliviado.
 Mesmo depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos alimentando ainda 
expectativas messiânicas políticas, perguntaram a Jesus se seria no cumprimento da promessa do 
Pai, com o derramamento do Espírito, que ele restauraria o reino a Israel. Nutriam o desejo de serem 
os homens de vanguarda nesse reino e de fazer de Jerusalém a capital desse reino. Jesus, porém, põe 
o machado da verdade na raiz dessa aspiração equivocada, mostrando a eles, que não lhes competia 
saber tempos ou épocas, que o Pai havia reservado para sua exclusiva autoridade. Antes, eles deviam 
receber poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, a fim de se fixarem naquilo que era sua 
responsabilidade, ou seja, ser suas testemunhas até aos confins da terra.
 A igreja recebe poder para fazer a obra e não para discutir a obra. A igreja recebe poder para 
sair da especulação teológica para o campo da ação missionária. É óbvio que há espaço para a 
apologética cristã. A defesa da fé é fundamental quando a integridade das Escrituras é atacada. Mas, 
a igreja viver o tempo todo discutindo e rediscutindo os mesmos assuntos, deixando de lado a 
agenda da proclamação do evangelho é uma perda de foco. Precisamos estar atentos para não sermos 
arrastados para essa agenda da especulação. Quando Davi estava na eminência de enfrentar o gigan - 



“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: 1 João 1.5-10
 *Oração de Confissão
 Hino: Maravilhas Divinas (HNC n°33)
2.   Gratidão e Louvor 
 Oração de Louvor
 **Leitura Bíblica: Salmos 96
 **Cânticos Congregacionais
       Ofertório de gratidão (no 3º cântico)
 Oração de Gratidão
3.   Edificação - Mensagem
  Oração
 Hino: Unido com Cristo (HNC nº 115)
 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
 

te Golias, seu irmão Eliabe quis desviá-lo do foco, fazendo-lhe pesadas críticas. Davi ao 
perceber sua intenção, deixou-o de lado e concentrou-se no seu alvo, ou seja, vencer o 
gigantes. Mais tarde, Neemias, impelido pelo senso de dever e amor ao seu povo, colocou-se 
nas mãos de Deus para restaurar a cidade de Jerusalém, há cento e quarenta e dois anos 
debaixo de escombros. Seus opositores tentaram de diversos modos e em diversas 
circunstâncias paralisar a obra, mas Neemias, com os olhos fixos no alvo, respondeu: “Estou 
fazendo uma grande obra e não posso descer”. Neemias, não estava disposto a parar a obra 
para discutir a obra. Quando os discípulos de Jesus, no sopé do monte da Transfiguração, 
foram procurados por um pai aflito, rogando-lhes que curasse seu filho lunático, eles não 
puderam. Estavam desprovidos de poder. Em vez de orar e jejuar, de exercer fé e libertar o 
jovem endemoninhado pelo poder de Deus, estavam discutindo com os escribas. Desprovidos 
de poder, haviam perdido o foco. Em vez de fazer a obra, estavam discutindo a obra.
 O grande pregador Charles Haddon Spurgeon, disse que o evangelho não é tanto para 
ser discutido, mas, sobretudo, para ser proclamado. O evangelho é como um leão. Um leão 
não precisa de defesa, basta soltá-lo. Hoje, nos esmeramos mais em discutir o evangelho do 
que em pregar o evangelho. Hoje gastamos mais tempo com discussões, algumas 
empolgantes, outras até mesmo fúteis, do que proclamando o evangelho, que é o poder de 
Deus para a salvação de todo aquele que crê. Erguemos os estandartes de nossas opiniões com 
zelo incomum, ao mesmo tempo que calamos nossa voz, covardemente, deixando de anunciar 
aos perdidos o evangelho. Atravessamos mares para fazer um discípulo de nossas ideias, mas 
não cruzamos a rua para anunciar Cristo aos nossos vizinhos. Oh, que Deus nos dê 
discernimento e nos leve ao Cristianismo puro e simples, a fim de que a ação missionária da 
igreja não seja sepultada debaixo de nossas tradições religiosas nem retardada pelas nossas 
especulações teológicas.

 Rev. Hernandes Dias Lopes

Drayton Jayme de França Oliveira - 28/01
IPH - 087-98801-7158

Milton Cesar Oliveira - 29/01
IPH - 087-98838-4033

Luana da Costa Santos - 31/01
Cong. em Capoeiras - 

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!

 ‘‘Deus só é corretamente servido quando sua lei 

for obedecida. Não se deixa a cada um a 

liberdade de codificar um sistema de religião ao 

sabor de sua própria inclinação, senão que o 

padrão de piedade deve ser tomado da Palavra 

de Deus.’’

João Calvino
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