
 

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE CASA CAIADA 
BOLETIM SEMANAL 

03 de fevereiro de 2019 Ano XXXI N° 05/ 2019 

Lema  2019  — ¨Amor, Sabedoria e Pleno Entendimento¨  

 

LIDERANÇA IPCC 
 

Pastores: 
 Sérgio Lyra (Pastor Efetivo) 
 Rodrigo Buarque (Pastor Auxiliar)  
 
 

Presbíteros:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diáconos: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Emerência IPCC 
 Diác. Hélio Rêgo 

 

VISÃO IPCC 
 

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

ALELUIA AGORA E SEMPRE 

 

O termo aleluia aparece apenas em dois livros da 
Bíblia, no livro de Salmos (28 vezes) e no Apocalip-
se (4 vezes). Seu significado é "louvai a Deus" e é 
usado como um convite para adoração. Os fatos 
relatados em Apocalipse 19 sucedem o evento em 
que Deus com a sua soberania e autoridade defini-
tivamente intervém e destrói o governo pecamino-
so sob o domínio de satanás e de homens idóla-
tras. A grande Babilônia ali descrita (Ap 18) é a re-
presentação das cidades pecaminosas com suas 
práticas falidas de viver alheio e rebelde ao Deus 
eterno. Considerando que Deus escolheu um povo 
para ser o seu povo exclusivo e por este povo ado-
rado para todo sempre, o texto de Apocalipse 19.1-
6 revela a extensão da adoração e, ao mesmo tem-
po, mostra toda alegria e prazer dos servos de 
Deus em adorá-lo. Neste relato bíblico, quatro as-
pectos se tornam relevantes e importantes para 
nossa instrução no que se refere à adoração cons-
ciente e contínua. 

 

1 - Aleluia! A salvação, a glória e o poder perten-
cem ao nosso Deus! (Ap. 19.1). "Depois disso" é 
uma alusão direta à ação poderosa e soberana de 
Deus eliminando efetiva e definitivamente o peca-
do e os pecadores rebeldes do mundo (Ap 18). To-
dos os salvos diante da presença do próprio Deus 
irão se alegrar e louvá-lo em adoração, reconhe-
cendo que foi o poder de Deus que salvou seu po-
vo, e por isso Ele é digno de toda glória. A igreja 
como povo de Deus hoje deve trazer consigo esta 
visão de adoração ao Dono de tudo. O povo de 
Deus precisa viver e celebrar hoje essa vitória que 
é futura, não como uma possibilidade, mas como 
uma realidade que esperamos. No tempo presen-
te, através de ações como: fidelidade na entrega 
do dízimo, ofertar bens e recursos para a obra da 
igreja, disponibilizar tempo, dons e talentos para 
servir a Cristo, viver de modo digno, anunciar a Je-
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sus nos ajudam a viver mais intensamente a adoração, pois adorar nos afasta do erro e nos mantém 
na prática do que agrada a Deus. Daí o convite: Aleluia! 

 

2 - Aleluia! Deus executou sua justiça (Ap 19.2-3). Nossa adoração também deve louvar a Deus por 
as ações de justiça que não compactuam com o erro, nem a sua Santidade permite convivência pací-
fica com o pecado. Sem a graça Salvadora de Cristo que perdoa os pecados (I Jo 1.9), a condenação 
pela justiça divina é inevitável para qualquer ser humano (Jo 3.36; 5.24). O convite para adoração 
não é pela desgraça e punição daqueles que foram rebeldes contra Deus, e sim porque Deus exerceu 
seu justo juízo, contra toda sorte de maldades e perversidades praticadas (Rm 1.18-19). O Senhor é 
Deus justo, conhece todas as coisas, julgará a todos segundo a verdade e por essa razão Ele deve ser 
adorado quando nos disciplina por erros cometidos (Sl 51.4). Por isso, quando Deus exerce os seus 
julgamentos, o seu povo deve dizer: Aleluia! 

 

3 - Aleluia! Louvem o nosso Deus, todos os seus servos (Ap 19.4-5). No Versículo 19.4  há 24 an-
ciãos que se colocam de joelho e adoram. A interpretação mais aceita é que eles representam as 12 
tribos de Israel e os 12 apóstolos, uma menção ao povo de Deus no Antigo e Novo Testamento. Essa 
revelação bíblica é de extrema preciosidade por alguns aspectos: (1) A adoração se dá diretamente 
na presença de Deus; (2) O convite para adoração é dirigido tanto para os importantes,quanto para 
os humildes, não há distinção, nem proeminência, todos são simplesmente adoradores - Ap 19.5; (3) 
A adoração é uma ação que foi ordenada a partir do próprio Trono de Deus; (4) Embora haja uma 
ordem para adorar, ela é o resultado de uma ação volitiva e intencional do adorador. O texto desta-
ca a ação coletiva do Povo de Deus de celebrar com alegria e louvor o Seu poder e autoridade, por 
isso o convite para todos: Aleluia! 

 

4 - Aleluia!  O Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei! (Ap 19.6). A comparação com o baru-
lho de uma grande cachoeira (Ap 19.6) reforça a ideia de uma multidão imensa de pessoas, ao ponto 
das vozes dos que estavam adorando não poderem ser distinguidas. Não se tratava de uma pessoa 
falando e as demais ouvindo, mas de uma expressão coletiva de louvor simultânea de todos. Que 
cena impressionante! João não pode distinguir o que cada adorador estava dizendo, mas certamen-
te o Senhor Deus onisciente que recebia o louvor de cada um os ouvia individualmente. Ao adorar-
mos não somos apenas “mais um na multidão”. Porém, o quadro mudou. No instante seguinte, as 
vozes que não podiam ser distinguidas tornam-se uníssonas, e decidem adorar o Senhor nosso Deus 
porque ele é o Rei. Aprendemos aqui um preciosíssimo motivo para a reunião da igreja: Adoração ao 
Deus que reina e governa a nossa vida e a ele tudo pertence. Consciente dessa verdade todo povo 
diz: Aleluia! 

                      Rev. Sérgio Lyra 

Para pensar e decidir 

1) Quão frequentemente no seu dia a dia você consegue associar os seus atos como adoração a 
Deus? 

2) De que forma sua adoração poderia ser um fator contagiante para outros membros da igreja? 
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Domingo:  03/02/2019 
 

Pregador: Sérgio Lyra 
Presbítero: José Alexandre 
Diáconos: Arthur Garnier, Elienai Freire e Vanil-
do Leitão. 
Recepção: Isabel Barros, Lucas Fernandes, Marí-
lia Gabriela e Rafael Bidô.  
Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 
Música: Ministério de música. 
Multimídia: Lucas  

ESCALAS  

Domingo: 10/02/2019 
 

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

TESOURARIA  

“Foi uma pequena oferta quando o rapaz trouxe seu almoço de cinco pães e dois peixes para Jesus. 
Mas Jesus tomou-a, abençoou-a, e multiplicou-a - e milhares foram impactados.” Aqui na Igreja, 
para a sua maior comodidade, podemos realizar as contribuições 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.  

OFERTÓRIO 

No período de 1 a 30.01.2019, as contribuições com dízimos e ofertas totalizaram 73,87% dos valo-
res orçados mensais. Acompanhe o andamento das ofertas, ore a Deus pela sua igreja e seja gene-
roso nas contribuições! 

ORAÇÃO  

“Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido; põe-me à salvo na rocha mais alta 
do que eu.” - Salmos 61.2.  Reserve um tempo diário para orar pelas seguintes pessoas: Osvaldo 
Oliveira (saúde); Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Teresinha Calife (na UTI do Hospi-
tal Português, mãe de Emir); Alaíde (mãe de Márcia Galvão, saúde); Norman Jaguaribe; Vanda Lei-
tão (mãe dos Diác. Vanildo 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 zelador Hélio) e Vânia Gomes. Você pode inserir pedidos de oração pelo e-mail: 
boletimipcc@gmail.com ou pelo número 9931-96221 (WhatsApp). 

AULÃO DA EDV EM FEVEREIRO 

 

Dom. 03 - O Desafio de plantar igrejas (Pr. Artur) 

Dom. 10 - Sua comunhão é COMIGO (Pr. Rodrigo) 

Dom. 17 - Evangelização e Ação Social - Vem jogar na IPCC (Albérico) 

Dom. 24 - Desafios da evangelização urbana - (Pr. Sérgio) 
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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 

MINISTÉRIO JUVENTUDE  

Convidamos toda a igreja para o culto jovem que ocorrerá dia 16/02 com o tema: AUTORIDADE. 
Chame seus amigos e vamos cultuar ao Senhor! Conhecer mais da palavra de Deus! Não perca a 
oportunidade de adorar a Deus e estar conosco.  

PROPOSTAS E DESAFIOS EM JOÃO ALFREDO 

O palestrante de hoje pela manhã é o pastor Arthur Braga ,nosso novo obreiro na Congregação de 
João Alfredo. Ele trará os desafios e a proposta para a concretização da plantação da igreja em João 
Alfredo e como a nossa membresia pode ajudar. 

IDENTIDADE FEMININA  

 É um projeto da IPCC voltado para mulheres de TODAS as idades, que visa ao crescimento na Pala-
vra, de modo a estimular o aprendizado acerca de quem Deus é, de quem somos e de quem pode-
mos ser em Cristo. O primeiro encontro de 2019 ocorrerá no dia 16/02, às 16h, com Ivânia Lieuthier! 
Programem-se desde já para participar e, também, orem por esse projeto! 

CADASTRO DE PROFISSIONAIS DA IPCC  

Já iniciamos a coleta de dados dos profissionais liberais que desejam apresentar seu portfólio de ser-
viços para a nossa igreja. O objetivo é divulgar os diversos serviços profissionais, facilitando o acesso 
à membresia da igreja. Você deseja se inscrever, procure o nosso irmão Fábio Belmino (mesa na saí-
da da quadra). 

PARA VOCÊ QUE DESEJA SER MEMBRO DA IPPC  

Seu primeiro passo é preencher o formulário que se encontra na urna à entrada da quadra. Em se-
guida, você será contatado por um dos pastores para lhe orientar neste processo de membresia. 

ORIENTAÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO 

Ao estacionar seu carro evite deixar espaço extra para com o carro ao lado. Essa medida irá permitir 
o melhor uso do nosso espaço e mais carros poderão utilizar a parte interna como estacionamento. 

RETIRO DE CARNAVAL  

 

O tema do nosso Retiro do Carnaval 2019 é: "Mais amor, sabedoria e pleno conhecimento para sa-
ber escolher o melhor" (Fl 1.9). Este ano teremos estudos e oportunidades de lazer voltados para 
faixas etárias, inclusive juniores (9 a 12 anos). Serão quatro dias de comunhão intensa uns com os 
outros, alimento espiritual para sua alma, alegres momentos de lazer e descanso e aquela comidi-
nha especial. Invista no seu relacionamento mais próximo com a igreja, invista na sua vida espiritual. 


