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VISÃO IPCC 
 

“Ser uma comunidade amiga que vive e anuncia o 
Evangelho de Cristo e faz discípulos” 

Adoração Proibida 

 

No livro “Cristianismo Público - evangelho e lei”, o 

autor, Andrew Sandlin, comentando acerca da lei 

nos lembra as palavras de Paulo em I Tm 1.8: “a lei 

é boa, se a utilizamos de modo legítimo”. Desse 

modo aprendemos que o apóstolo não degradava 

a lei revelada, mas a lei distorcida e utilizada para 

propósitos malignos. O principal propósito maligno 

era transformar a lei em um sistema de obras de 

justiça, ou um princípio para a exclusão dos genti-

os. Desta maneira quando entendemos estas 

coisas, fica claro que antes de conceder a lei mosai-

ca a Israel, Deus apontou quão gracioso ele é em 

relação a seu povo ao lhe outorgar a lei (Êx 19. 4, 

5). Por que a lei demonstra a graça, promete vida e 

concede liberdade aos verdadeiros adoradores. 

Portanto, não percamos mais tempo e mergul-

hemos nos três primeiros aspectos da adoração na 

lei, encontrados em Deuteronômio 5.7-11, que 

será o texto que utilizaremos. 

1. Proibido adorar deuses diferentes do Senhor (v. 

7) - no primeiro mandamento fica claro que o es-

tabelecido é a responsabilidade do povo de Deus 

no relacionamento entre o Senhor e o seu povo, 

uma obrigação de fidelidade absoluta. O relaciona-

mento com o único Deus tem de dominar toda e 

cada esfera da vida, quer a ação, o pensamento e a 

emoção. Não pode haver área da vida que a pessoa 

ou coisa venha antes do compromisso com o único 

Deus. O mandamento conclama a um estilo de vida 

dominado pelo relacionamento com Deus. Um 

 

 André Lyra  Kalikoko Epalanga 

 Antonio de Lemos  Rubem Ximenes 

 Ely Samuel Aguiar  Wellington Oliveira 

 José Alexandre  

 Arthur Garnier  Saulo da Silva 

 Elienai Freire  Sérgio Lima 

 Eraldo Barbosa  Severino Tavares 

 Hélio Rêgo  Vanildo Leitão 

 Humberto Lima  Vladimir Leitão 



 Continuação da Mensagem                                                                                                          Reflexão                            

Lema  2019  — ¨Amor, Sabedoria e Pleno Entendimento¨ 

bom exemplo é Adão quando falhou em amar a Deus, e em lugar disso demonstrou um amor 

próprio pecaminoso. Ele estava buscando satisfazer-se. Seu pecado incluiu “incredulidade, falta de 

confiança, desespero, orgulho, presunção, [e] covardia”. Ele também falhou em depender do 

Espírito Santo. 

2. Proibido imagens que intentem representar o Senhor (v. 8-10) - quanto ao segundo mandamen-

to, não são as imagens de outros deuses que são proibidas, essa possibilidade é excluída no man-

damento anterior, mas o que é prevenido aqui é contra dois possíveis perigos: (a) que a expressão 

dessa fé e desse culto se adapte às formas das religiões do Oriente Próximo; (b) e que, por meio des-

sa adaptação, a fé e a adoração dos israelitas limitem a grandeza e a transcendência de Deus. A úni-

ca maneira pela qual Deus podia ser representado era por meio da linguagem. A linguagem é um 

meio de representação, ou seja, a Escritura é a cartilha gramatical da linguagem divina. A tentativa 

de limitar a Deus a alguma forma visual e a tendência para cultuar a representação significam que o 

relacionamento essencial de amor foi distorcido. 

3. Proibido o uso impróprio do nome de Deus (v. 11) - enquanto o segundo impedia a imposição de 

uma limitação sobre Deus que perturbaria o relacionamento de amor, o terceiro se refere a um tipo 

diferente de imposição, a de tentar manipular Deus para fins puramente pessoais. Portanto, uma 

das coisas proibidas é o uso do nome de Deus na magia, que era uma tentativa de subordinar o 

poder de Deus a fins pessoais ou a um “propósito indigno”. Ou seja, associar o nome de Deus a al-

gum propósito humano puramente egoísta, seja a condução da guerra ou a realização de algum em-

preendimento humano, pode ser usar o nome de Deus em vão. Em contraste, aqueles que estão 

unidos a Deus em aliança, que conhecem seu nome no relacionamento de amor, aprendem a viver 

dentro da família de Deus. 

No final das contas se desejamos saber como Deus é, devemos ler a lei. Se desejamos saber como 

Deus é, olhemos para Cristo (Jo 14.9), cuja vida e morte cumpriram a lei (Gl 4.4). Se desejamos 

obedecer a lei de Deus, o façamos por ela prometer vida. Viver na lei significa viver com confiança 

absoluta em Cristo e em obediência a ele. Se a sua lei é adequada ao homem como criatura terrena 

feita à sua imagem. Podemos afirmar que a lei é o manual de instrução da humanidade. Se enxer-

gamos a lei como meio de agradar a Deus equivale a considerá-la da forma pretendida por Deus. A 

lei é a revelação do caráter divino. Essa lei é eterna e imutável. Ela é graciosa e deve governar a vida 

e também a sociedade. 

 

Pr. Rodrigo Buarque 

DESEJA SER MEMBRO DA IPCC  

Já recebemos fichas de várias pessoas solicitando tornar-se membro da igreja. O seu processo come-
ça preenchendo a ficha que se encontra na parede da entrada da quadra. 
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Domingo:  10/02/2019 
 

Pregador: Rodrigo Buarque 
Presbítero: Kalikoko Epalanga 
Diáconos: Sérgio Lima, Vladimir Leitão e Saulo 
Benevides 
Recepção: Josemere Lacerda, Rosângel Lacerda, 
Roberto Bione e Cleonice Ramalho 
Estacionamento: Esdras e Wagner Vieira 
Música: Ministério de música. 
Multimídia: João Lieuthier 

ESCALAS  

Domingo: 17/02/2019 
 

Pregador:   Sérgio Lyra 
Presbítero:  Rubem Ximenes 
Diáconos:  Arthur Garnier, Hélio Rêgo e 
Humberto  
Recepção: Alyna Maria, Andréa Lemos, Ro-
berto Vilela e Dulce Vilela 
Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 
Música: Ministério de música. 
Multimídia: Paulo Lieuthier 

TESOURARIA 

Dízimo Geral: Na época de Moisés o dízimo foi reconhecido por todos os filhos de Israel como um 
padrão de dádiva. A experiência santa do Monte Sinai trouxe à existência não somente os Dez Man-
damentos para guiar o povo, mas, trouxe também uma lei muito bem desenvolvida sobre o dízimo 
(dízimo geral) que seria, desde então, observada por todos os hebreus fiéis: “Todos os dízimos da ter-
ra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor; são consagrados ao Se-
nhor” (Levítico 27:30). Aqui na Igreja, para a sua maior comodidade, podemos realizar as contribui-
ções de forma presencial nos cultos dominicais ou mediante depósito ou transferência bancários. 
Dados bancários da IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76): Bradesco (237), agência 1110 e conta corrente 
10974-6. 

ORAÇÃO  

“Todo mundo passa por dificuldades. Mas um filho de Deus pode ter a certeza de que tudo o que 
acontece em sua vida faz parte do plano e propósito de Deus.” (Greg Laurie). “Não nos alegramos 
por ter uma dor de cabeça. Não nos alegramos por ter um câncer nos consumindo. O que nos alegra 
é a presença de Deus no meio de nossa dor.” (R. C. Sproul). Reserve um tempo diário para orar pelas 
seguintes pessoas: Erick (filho do Diác. Sérgio, problemas de saúde); Osvaldo Oliveira (saúde); Ana 
Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Teresinha Calife (na UTI do Hospital Português, mãe de 
Emir); Alaíde (mãe de Márcia Galvão, saúde); Norman Jaguaribe; Vanda Leitão (mãe dos Diác. Vanil-
do e Vladimir); D. Amélia (saúde); D. Alice Lyra (saúde); Sr. Ademário (saúde); Romero Bizarria 
(saúde); Flávio Veloso; Ivete Rocha; Zina Maria; Daniela (uma jovem crente doente, sobrinha do zela-
dor Hélio) e Vânia Gomes. Você pode inserir pedidos de oração pelo e-mail: boletimipcc@gmail.com 
ou pelo número 9931-96221 (WhatsApp). 

COMUNHÃO É COMIGO  

O seminário de hoje da EDV é sobre as bases bíblicas e a importância da COmunhão e MutualIdade 
em GrupO - COMIGO. No nosso dia-a-dia agitado de proximidade, mas poucos relacionamentos, os 
Pequenos Grupos Abertos são uma excelente oportunidade de adoração, comunhão, discipulado, 
serviço e evangelização. 
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ENDEREÇO DA IPCC 
 R. Alcina Coelho Carvalho, nº 700   Casa Caiada, Olinda - PE, CEP 53.130-400 
Site: www.comunidadeamiga.com.br   E-mail: central.ipcc@gmail.com  
Fone: (81) 3432-3629  (81) 9931-96221 

DOMINGO 17/02 às 9h - "VEM JOGAR NA IPCC" 

Será uma ótima oportunidade para você conhecer a proposta de evangelização através do esporte, e 
que também estende o seu braço de ação social. O nosso irmão Alberico coordena este ministério e 
estará falando para nós no próximo domingo, apresentando propostas, desafios e como a membre-
sia pode ajudar. 

DECISÕES DO CONSELHO DA NOSSA IGREJA  

 1 - Convocar a Reunião Ordinária da Igreja para o dia 24 de fevereiro de 2019, para reunir-se na 
nossa sede às 9h objetivando apresentação do nosso orçamento e macro propostas para 2019;  

2 - Alocar o evangelista William César para trabalhar com a construção do ministério para os junio-
res, ensinar na EDV e outras atividades ministeriais sobre a supervisão dos Rev. Sérgio e Rev. Rodri-
go;  

3 - Registrar a implantação do sistema de controle financeiro e membresia e divulgar para Igreja o 
app "Minha igreja'; 

 4- Aprovar as lideranças ministeriais e professores da EDV. Será divulgado no Boletim do domingo 
17/02 os nomes por ministério e classe. 

GRANDE INVESTIMENTO EM COMUNHÃO E APRENDIZADO  

O nosso retiro de carnaval proporciona uma excelente oportunidade para intensificar a sua comu-
nhão com outros membros da Igreja, ao mesmo tempo que edifica a fé com estudos bíblicos de as-
suntos importantes e relevantes para a vida. Faça um esforço e venha participar do nosso retiro de 
carnaval 2019 em Monjope. 

ATENÇÃO VOCÊ QUE TEM DE 10 A 12 ANOS  

Nossa igreja está em fase de estruturação para oferecer ações ministeriais à faixa etária entre 10 e 
12 anos. A coordenação está com o evangelista William e a irmã Soely. Se você é membro da IPCC e 
quiser ajudar nessa proposta, procure-os. 

FILMAGENS DOS NOSSOS CULTOS  

 Temos colocado no YouTube o vídeo de nossos cultos através da filmagem em um celular. Desejan-
do excelência, caso você tenha um equipamento de filmagem que não esteja em uso e deseja doar 
para melhorar a qualidade, contate o diácono Vladimir ou o Pastor Rodrigo. 

IDENTIDADE FEMININA  

É um projeto da IPCC voltado para mulheres de TODAS as idades, que visa ao crescimento na Pala-
vra e à comunhão entre as irmãs, de modo que possamos experimentar a orientação dada em Tito 
2:3-5. Convidamos todas vocês a vivenciarem isso conosco no dia 16/02, 16h, tema: “Ana”, com Ivâ-
nia Lieuthier. Quem puder, leva um lanchinho para compartilharmos no final. 


