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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

»CULTO MATINAL DE PÁSCOA E SANTA CEIA - No Domingo de Páscoa, 
dia 21 nosso culto matinal será às 7h00 da manhã e teremos a Santa Ceia. 
Após o Culto teremos café da manhã para toda a Igreja. Programe-se e 
participe.
»ZELADORIA - Nossa irmã Iranse está de Férias durante todo o mês de 
abril e o seu substituto é nosso irmão Ednaldo, colocado pela empresa 
contratada.
»SIMPOSIO COM REV. AUGUSTUS NICODEMUS  - No dia 30 às 19h30 na 
Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Entrada Franca.
»CASAIS - JUNTA PANELAS - Dia 14 - Próximo Domingo após a EBD, na 
Igreja de Heliópolis. Participemos Juntos!!!
»PROJETO EVANGELÍSTICO - Todo último final de semana teremos 
atividade evangelística. No Sábado 27 vamos continuar a distribuição de 
folhetos no bairro e no Domingo o Culto será Evangelístico. Traga 
visitantes.
»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 09/04 - Terça feira - Culto da Federação na Igreja Presbiteriana 
de Central, horário do culto 19h30 e saída daqui da Igreja às 19h00.

SEDE

 CONGREGAÇÃO PENIEL

07/04/2019 - Nº 1129 

       ESCALAS

Diáconos: Jorge e Drayton
Presbíteros: José Betânio  

Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil:   
  

Próxima Semana
Pregador: Rev. Milton Cesar

Presbíteros: Heronides Rodrigues  
Diáconos: Samuel e Welby 

Culto Infantil: 
    

PORQUE DEVEMOS EVANGELIZAR 
  1. Porque o nosso Senhor ordenou (Mc 16.15)  
 Para muitos cristãos, Jesus é apenas o Salvador de suas almas, mas não Senhor e Rei 
de suas vidas. O evangelho integral apresenta Jesus não só como Salvador, mas também como 
Senhor (At 16.31). 
 A ordem de evangelizar vem do Senhor para os seus súditos. Não é um convite: é um 
mandamento do nosso Senhor. Mas não devemos evangelizar só porque é um mandamento, 
mas porque amamos a Jesus e queremos ser-lhe gratos. Vejamos as desculpas mais comuns 
dos crentes quanto a esta ordem do Senhor: 
 a. "Estou muito ocupado"; "Não tenho tempo". Entretanto o Senhor Jesus não 
estava tão ocupado a ponto de não poder vir morrer em nosso lugar. Aqui no mundo Ele 
sempre cumpria na hora o programa do Pai, mesmo sabendo que o final seria o Calvário (Mt 
26.45; Lc 22.14; Jo 2.4; 13.1; 17.1). Ele não andava tão ocupado a ponto de não ouvir o clamor 
das almas aflitas (Mc 5.30; Lc 18.40). 
 b. "Estou muito cansado ". Jesus, no sol de meio-dia, junto à fonte de Jacó, não 
estava tão cansado a ponto de não poder atender a samaritana perdida (Jo 4.6,7). 
 c. "Não sei falar"; "Não dou para nada na igreja". 
 d. "Não tenho capacidade". Outros também já deram as mesmas desculpas, mas ao 
obedecerem à ordem do Senhor, foram maravilhosamente usados por Ele.
 Estude os exemplos de:  -Moisés (Ex 3.11) - Gideão (Jz 6.15) - Isaías (Is 6.5) - 
Jeremias (Jr 1.6) -Amos (Am 7.14) 
 Portanto, entregue ao Senhor o que você tem, irmão. Ele transformará o pouco no 
muito (Jo 6.9-13). Ele dará a capacidade necessária (Mt 4.19; 2 Co 3.5).
 A missão de evangelizar o mundo, entregue por Jesus à sua Igreja, implica em dever e 
responsabilidade (Ez 33.8,9; Rm 1.14; 1 Co 9.16). Uma das razões da inatividade de muitas 
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“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                                *Simony Zacarias
*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                                   *Juracy Rodrigues
*Ivene Ferreira                     

       

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 146
 *Oração de Confissão
 Hino: Louvores Sem Fim (HNC n°38)
2.   Gratidão e Louvor 
 Oração de Louvor
 **Leitura Bíblica: Salmos 150
 **Cânticos Congregacionais
       Ofertório de gratidão (no 3º cântico)
 Oração de Gratidão
3.   Edificação - Mensagem
  Hino: Santa Comunhão (HNC nº 340)
 Santa Ceia
 Hino: Renovação (HNC nº 299)
 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
 

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

de Culto. Deus está no Templo! Ligue-se apenas nEle!

Roza Marlize Bezerra dos Anjos - 08/04
IPH - 087-99988-4977

Maria Filomena Cordeiro da Silva - 11/04
IPH - 087-99939-7586

Sara Rebeca Silvestre dos Santos - 12/04
Cong. em Capoeiras -  Rua: Aprigio inacio, n°266

Marco Antonio de Oliveira Motta - 13/04
IPH - 087-99988-3872

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

igrejas e crentes na obra de evangelização vem do seu descuido quanto à vinda de Jesus. Os cristãos 
primitivos foram ativos na evangelização, não só porque eram cheios do Espírito Santo, mas 
também porque esperavam a volta de Jesus em seus dias. 
 2.Porque temos recebido de Deus talentos, e assim temos uma mordomia para dar 
conta (Mt 25.14-30; Lc 16.2; 19.13) O dia da prestação de contas com o nosso Senhor está perto 
(Rm 14.10; 1 Co 3.13-15; 2 Co 5.10). 
 3.Porque Deus nos concedeu o privilégio de participar do seu trabalho 
 Servir ao Senhor não é apenas um dever cristão, é também um grande privilégio. Deus 
podia usar outros meios para levar a mensagem de salvação ao pecador. Ele assim faz quando lhe 
apraz, mas isto não é regra geral; é exceção. Seu método é usar homens para falar a homens. O 
trabalho de ganhar almas para Deus é um privilégio que Ele nos concede para obtermos galardão no 
dia de Cristo (Fp 2.16). Há, neste sentido, uma solene declaração da Bíblia em Pv 11. 30. A salvação 
é dádiva de Deus, mas galardão é recompensa que o crente obtém mediante sua atividade na obra do 
Senhor. 
 4. Porque o pecador sem Jesus está perdido (Rm 5.12) 
 A palavra perdido, significa perdido mesmo, isto é, sem solução, desenganado, extraviado, 
desgarrado, arruinado. Jesus usou esta palavra em Lc 19.10. Precisamos compreender que esta é a 
situação atual do pecador não-salvo. Jesus não usou termos menores, nem arrodeios. 
Aqui, entre nós, quando desaparece um avião, um navio, uma expedição ou mesmo uma pessoa, 
todos os recursos disponíveis são mobilizados para salvar o que está perdido. Vamos nós fazer 
menos, ou cruzar os braços ante o perdido pecador, que se não aceitar Jesus como seu Salvador, irá 
para o Inferno eterno? Se, como parte de um curso de evangelismo pessoal, tivéssemos de passar 24 
horas no Inferno, para ver o que se passa lá entre os perdidos, ao voltarmos, toda nossa vida giraria 
em torno da obra de evangelizar e ganhar almas perdidas, e também desviados, e jamais pôr tropeço 
na vida de alguém. 
 Uma alma vale mais do que todo o mundo (Mc 8.36,37). O amor que Jesus demonstrou por 
nós no Calvário deve nos constranger (2 Co 5.14). A visão deste sublime amor de Jesus torna-se mais 
real quando meditamos a respeito do seu suor de sangue, da traição de Judas, das vergastadas, do 
esbofeteamento, dos pregos nas mãos e nos pés; na sede, na zombaria; sim, quando sentimos seu 
coração rasgado de dor; quando vemos seu rosto desfigurado pelos maus-tratos; quando ouvimos 
seu brado pungente nas trevas e contemplamos a sua cabeça pendente na cruz! 
 Na mensagem ao profeta Isaías, Deus dirige-se a todos nós: "A quem enviarei eu? E quem 
irá por nós?" (Is 6.8). O irmão já teve a visão horrível das almas condenadas caminhando nas trevas 
para o abismo? Lembre-se de que está agora salvo porque alguém duma maneira ou de outra o levou 
a Cristo, meu caro irmão! Queremos somente receber e não dar também?

Fonte do Livro: A Prática do Evangelismo Pessoal. Pr. Antônio Gilberto. CPAD
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