
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

»CULTO MATINAL DE SANTA CEIA - NOSSA PÁSCOA - Próximo 
Domingo 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.  Cada 
família deve trazer um alimento. Procure a lista com a SAF e participe.
»CASAIS - JUNTA PANELAS - Hoje almoçaremos juntos com vários  
casais da Igreja. Participe você também.
»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.
»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.
»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.

SEDE

 CONGREGAÇÃO PENIEL

14/04/2019 - Nº 1130 

       ESCALAS

Diáconos: Samuel e Welby
Presbíteros: Heronides Rodrigues  

Pregador: Rev. Milton Cesar

Culto Infantil:   
  

Próxima Semana
Pregador: Rev. Milton Cesar
Presbíteros: Jair Herculano  
Diáconos: Marcílio e Jorge 

Culto Infantil: 
    

VERDADES E MITOS SOBRE A PÁSCOA
 Autor: Augustus Nicodemus Lopes

 Nesta época do ano celebra-se a Páscoa em toda a cristandade, ocasião que só perde 
em popularidade para o Natal. Apesar disso, há muitas concepções errôneas e equivocadas 
sobre a data.
 A Páscoa é uma festa judaica. Seu nome, “páscoa”, vem da palavra hebraica pessach, 
que significa “passar por cima”, uma referência ao episódio da Décima Praga narrado no 
Antigo Testamento, quando o anjo da morte “passou por cima” das casas dos judeus no Egito 
e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas 
haviam sacrificado um cordeiro, por ordem de Moisés, e aspergido o sangue dele nos umbrais 
e soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte “passou” aquela casa. Naquela mesma 
noite, os judeus saíram livres do Egito, após mais de 400 anos de escravidão. Moisés, então, 
instituiu a festa da “páscoa” como memorial do evento. Nesta festa, que tornou-se a mais 
importante festa anual dos judeus, sacrificava-se um cordeiro que era comido com ervas 
amargas e pães sem fermento.
 Jesus Cristo foi traído, preso e morto durante a celebração de uma delas em 
Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no domingo de manhã cedo, após o sábado pascoal. 
Como sua morte quase que certamente aconteceu na sexta-feira (há quem defenda a quarta-
feira), a “sexta da paixão” entrou no calendário litúrgico cristão durante a idade média como 
dia santo.
 Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os demais 
judeus, comia o cordeiro pascoal com seus discípulos em Jerusalém, determinou que os 
discípulos passassem a comer, não mais a páscoa, mas a comer pão e tomar vinho em 
memória dele. Estes elementos simbolizavam seu corpo e seu sangue – que seriam dados 
pelos pecados de muitos – uma referência antecipada à sua morte na cruz.

(87) 99999.4994



“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: Isaías 6.1-8
 *Oração de Confissão
 Hino: A Igreja em Adoração (HNC n°03)
2.   Gratidão e Louvor 
 Oração de Louvor
 **Leitura Bíblica: Salmos 9 (11)
 **Cânticos Congregacionais
       Ofertório de gratidão (no 3º cântico)
 Oração de Gratidão
3.   Edificação - Mensagem
  Hino: Vivificação (HNC nº 132)
 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!

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

Djanira Rodrigues Ferreira - 15/04
IPH - 087-99929-9968

Arthur Carvalho Pessoa da Silva - 19/04
IPH - 087-99200-7889

Davi Vasconcelos de Oliveira - 20/04
IPH - 087-99638-7360

Gabriela do Nascimento V. Rodrigues - 20/04
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

 Portanto, cristãos não celebram a páscoa, que é uma festa judaica. Para nós, é 
símbolo do sacrifício de Jesus, o cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da 
morte nos destrua eternamente. Os cristãos comem pão e bebem vinho em memória de 
Cristo, e isto não somente nesta época do ano, mas durante o ano todo.
 A Páscoa também não é dia santo para nós. Para os cristãos há apenas um dia que 
poderia ser chamado de santo: o domingo, pois foi num domingo que Jesus ressuscitou 
de entre os mortos. O foco dos eventos acontecidos com Jesus durante a semana da 
Páscoa em Jerusalém é sua ressurreição no domingo de manhã. Se ele não tivesse 
ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Seu resgate de entre os mortos comprova que 
Ele era o Filho de Deus e que sua morte tem poder para perdoar os pecados dos que nele 
creem.
 Por fim, coelhos, ovos e outros apetrechos populares foram acrescentados ao 
evento da Páscoa pela crendice e superstição populares. Nada tem a ver com o 
significado da Páscoa judaica e nem da ceia do Senhor celebrada pelos cristãos.
 Em termos práticos, os cristãos podem tomar as seguintes atitudes para com as 
celebrações da Páscoa tão populares em nosso país:
 (1) rejeitá-las completamente, por causa dos erros, equívocos, superstições e 
mercantilismo que contaminaram a ocasião; 
 (2) aceitá-las normalmente como parte da cultura brasileira; 
 (3) usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa.
 Eu opto por esta última.

Participe dos trabalhos com o
Ministério dos Idosos

Todas as Quintas-feiras às 14h30
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