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VISÃO IPCC 
 

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

            O TRANSBORDAMENTO DA COMUNHÃO 
 
 Um pastor, certa ocasião, escreveu que 
“comunhão e amizade é o trabalho de artistas”. A 
riqueza de um artista nasce de sua capacidade de 
oferecer o melhor. Na arte da construção da 
comunhão e da amizade, precisamos oferecer o 
que temos de melhor, seja uma boa refeição ou 
uma boa música, uma boa conversa ou um lindo 
sorriso. E não é diferente o que Pedro nos ensina 
em sua primeira carta, no cáp. 5.5-7. Ao instruir e 
exortar os irmãos, ele convida a igreja a caminhar 
com Cristo de modo simples e melhor. 
 
1. O Complemento da Comunhão (v.5) - No versos 
anteriores, Pedro instrui os presbíteros a 
demonstrarem disposição de servir como 
exemplos. Agora, ele diz aos jovens para serem 
submissos aos mais velhos. Pedro ao nos 
apresentar que os presbíteros são chamados à 
posição de liderança, e em seguida exorta os mais 
jovens a serem submissos, nos conduz ao 
aprendizado que obediência e humildade são 
essenciais. Não é sem sentido que Pedro ordena 
vestir-se de humildade. E essa orientação é para 
que os cristãos atem a humildade à sua conduta de 
tal maneira que todos os reconheçam para o resto 
de suas vidas!  Para que possamos ser agraciados 
pelo Senhor, afinal, devemos lembrar que Deus já 
supriu todas as nossas necessidades. Quando 
atribuímos algo a nós não apenas roubamos de 
Deus, mas fazemos com que nos tornemos 
adversários de Deus. Assim, nós, cristãos, 
necessitamos viver em humildade com nosso Deus 
(Mq 6.8). 
 
2. A Necessidade da Comunhão (v. 6) - Para 
atingirmos comunhão com nossos irmãos, é 
necessário estarmos em perfeita comunhão com 
nosso Deus, e é primordial sermos humildes diante 
de Deus (Tg 4.10). Demonstrar humildade para com 
Deus e os homens deveria ser uma ação natural a 
nossas vidas e parte do plano de ter comunhão uns 
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com os outros. Quando Pedro nos convida a humilhação, ele está nos convidando a sujeitarmos a 
Deus de tal maneira que confiemos exclusivamente em Deus. Diante de Cristo, devemos ter ciência 
de nossa insignificância, e Jesus ensina que uma pessoa humilhada como uma criança pequena é a 
maior no reino dos céus (Mt 18.1-5). Nossas provações não devem desconstruir nossa comunhão, 
não percamos a coragem e não desanimemos. Deus responde à nossa humildade dando-nos 
exaltação. E por isso devemos ser completamente dependentes de Deus. No momento certo 
seremos exaltados. Então, lancemos sobre Ele todos os nossos cuidados. 
 
3. O Distribuir da Comunhão (v. 7) - O Cristianismo é a única religião que dirá: “Deus cuida de seus 
filhos”. Na verdade, Ele se importa tanto que lhe pede que levem até ele todos os nossos problemas. 
No salmo 37, ele diz que devemos “entregar”, já no 55, diz que devemos “confiar”. Mateus 6 lembra 
que “não devemos andar ansiosos”. Em verdadeira humildade e confiança em Deus, o cristão lança 
todas as suas ansiedades sobre o Senhor. O significado de ansiedade no grego é ser atraído por 
diferentes direções. A ansiedade tem um efeito debilitante sobre nossa vida e é resultante da nossa 
perda de confiança e segurança. O verbo lançar significa um ato que exige esforço, arremessar algo 
para longe de nós. Uma vez a ansiedade lançada fora, mesmo que os problemas persistam, sabemos 
que Deus cuida de nós. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a promessa de Deus cuidar de 
seus filhos é certa (Dt 31.6; Hb 13.5). 
O mundo não considera a humildade uma virtude, mas uma fraqueza que o ser humano deve evitar. 
As Escrituras nos exortam a sermos humildes diante de Deus e dos homens. Porém, na vida diária, a 
prática muitas vezes é diferente da teoria. E grande parte do fracasso na comunhão deve-se aos 
falsos ideais e às fantasias que projetamos. Para Bonhoeffer, a comunhão falha porque o cristão traz 
em sua bagagem “uma ideia bem definida de como deve ser a vida cristã em comum, e se 
empenhará por realizar esta ideia... Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã 
perturba a comunhão autêntica e há que ser eliminada, para que a comunhão autêntica possa 
sobreviver”. Para ele, o ideal que cada um traz para a igreja acaba sendo maior que a própria 
comunhão e termina destruindo-a. Se devemos ser artistas na arte da comunhão, sem humildade 
isso é impossível, enquanto a coisa não funciona em nossa casa, não haverá transbordamento, e isso 
se dá por muitas vezes por conta desses estereótipos que criamos, como bem lembra Bonhoeffer. 
Cuidemos de nosso lar, para que a comunhão dos santos transborde naturalmente.  
 
 
                                                                                                                                              Pr. Rodrigo Buarque  
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 Hoje:  23/06/2019 

 Pregador: Pr. Rodrigo Buarque 
 Presbítero: Ely Aguiar 
 Diáconos: Elienai, Humberto e Sérgio Lima 
 Recepção: Bione, Tavares, Elizabeth e João                                     
 Estacionamento: Esdras e Wagner 
 Louvor: Ministério de música G-1 
 Multimídia: Paulo Lieuthier 

ESCALAS                  

Domingo:  30/06/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
Presbítero: Alexandre de Carvalho  
Diáconos:  Hélio, Saulo e Vanildo Leitão 

Recepção: Isabel, Lucas, Raquel e Rafael                                                      

Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 

Louvor: Ministério de música G-2 

Multimídia: Lucas Fernandes 

ARRAIAL DA PAZ COMUNHÃO 
Sábado 13 de julho teremos aqui na nossa igreja um grande evento de comunhão, é o nosso Arraial da Paz. Você 
pode ajudar se inscrevendo em uma dessas equipes: ALIMENTAÇÃO (Entre Nós); INFRAESTRUTURA (Arthur e Ri-
cardo); ORNAMENTAÇÃO (Karla); Louvor (Ely e André); ILUMINAÇÃO (Humberto); Brincadeiras (Micria); RECEP-
ÇÃO (Portas Abertas). Qualquer dúvida procure a irmã Wládia e se disponha ajudar, essa é uma ótima oportuni-
dade para você experimentar o uso dos seus dons e talentos. 

VEM AÍ O NOSSO MUTIRÃO DE SERVIÇO IPPC 
No próximo sábado 29 a partir das 9h teremos aqui na igreja um grande mutirão para restauração em três áreas: 
elétrica, pintura e móveis. Essas ações estão sob a coordenação da Diaconia e você deve fazer a sua inscrição na 
área que deseja ajudar. Um pouco de serviço de cada um e teremos um grande benefício para a igreja. O almoço 
será comunitário e as famílias poderão trazer um tipo de lasanha. O líquido será provido para todos. 

DIFICULDADES COM AS CHUVAS 
Enfrentamos alguns transtornos com a quantidade de chuva que sobreveio à nossa cidade. Verificamos diversas 
ações que ainda precisamos tomar para nos proteger melhor, entretanto nada foi danificado. 

AJUDE SUA IGREJA NA COLETA DE DESCARTÁVEIS 
Diversos depósitos para recepção de descartáveis estão distribuídos pela nossa igreja, inclusive na área da canti-
na. Ao tomar a água ou após o seu momento de lanche, coloque os descartáveis no depósito reservado para o 
lixo, ao invés de deixá-los sobre a mesa. “Lembramos que não devem ser levados copos com água para dentro da 
quadra durante os cultos”. 

RESTAURAÇÃO À COMUNHÃO DA IGREJA 
Com muita alegria e satisfação o Conselho comunica a restauração do irmão Daniel Tavares à comunhão da igre-
ja, ato que ocorreu em culto público no domingo 16 de junho. Que o Senhor continue a abençoar o irmão. 

AUTORIDADE DIACONAL NA IGREJA 
Uma das responsabilidades dos diáconos da igreja é cuidar e zelar pela boa ordem e reverência durante os cultos. 
Se um diácono lhe procurar pedindo atenciosamente uma determinada atitude, acolha com respeito e submissão, 
como uma orientação adequada para o culto a Deus. 

VOCÊ DESEJA SER MEMBRO DA NOSSA IGREJA? 
Se esse for o seu desejo, então vá até à caixa que se encontra na entrada da quadra, preencha o formulário com 
as informações solicitadas e o devolva à mesma caixa através da abertura reservada para recepção. Em seguida, 
você será contatado pela secretária da igreja para uma conversa com um dos pastores. 

UTENSÍLIOS DO MINISTÉRIO ENTRE-NÓS 
Diversos equipamentos e utensílios utilizados pelo Ministério “Entre-nós” não foram encontrados no depósito. 
Solicitamos aos irmãos que estão com equipamentos ou utensílios desse ministério trazerem de volta para a igre-
ja. 
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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) 99319-6221 

                                                          ATIVIDADES SEMANAIS MÊS DE JUNHO 
 
  Domingo: Culto Diurno - 09h00;  EDV - 10h00;  Culto Noturno - 18h30 
  Segunda-feira: Culto de Oração/Reunião dos Homens Comprometidos - 20h00 
  Terça-feira: Reunião de Oração MJ - 20h00 
  Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
  Sexta-feira: Reunião MPA - 19h30 
   

ÚLTIMO DIA PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS 
Hoje, domingo 23 é o último dia estabelecido pelo Conselho da Igreja para apresentação de candidatos aos ofícios 
de pastor efetivo, presbítero e diácono. Lembramos que as apresentações devem ser feita em formulário próprio 
e entregues diretamente ao secretário do Conselho presbítero André Lyra. 

AÇÃO DA P.M.O. 
No próximo sábado dia 29/06, a Prefeitura de Olinda estará dando início aos trabalhos de melhoria de uma faixa 
do terreno em frente à nossa igreja. Oremos por essa Ação!  

DÍZIMOS E OFERTAS  
Os dízimos representam a nossa gratidão a Deus, como provedor de todas as coisas. São parte da nossa adoração. 
Já as ofertas são atos de ação de graças e de misericórdia. Na verdade, as ofertas liberais sempre trazem alegria e 
satisfação aos doadores e aos recebedores; as ofertas compulsórias, nunca. A prática de muitos membros da nos-
sa igreja é a entrega dos seus dízimos e ofertas mediante depósito ou transferência bancários. Isso não apenas 
traz comodidade como também maior segurança. Recomendamos essa modalidade, principalmente para os dias 
de impedimento de vinda à Igreja. IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76) Bradesco AG 1110 C/C 10974-6. 

FACILITADORES DA EVANGELIZAÇÃO 
O ministério GPS Missões está em busca de membros dispostos a ministrarem o material Conhecendo Verdades 
da Fé Cristã. Para participar dessa ação ou obter mais informações contatar Karla, Wládia ou o Presb. Wellington. 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA 
Na próxima terça-feira dia 25 a partir das 20h, o Conselho da Igreja estará reunido para avaliar as indicações de 
oficiais e tomar as medidas necessárias para continuidade do pleito, além de outras ações que se fizerem neces-
sárias. Pedimos as orações da igreja. 

ORAÇÃO 
Ore por: Diác. Sérgio; Erick; Osvaldo; Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Alaíde; Norman Jaguaribe; 
Vanda Leitão; D. Amélia; D. Alice Lyra; Sr. Ademário; Romero Bizarria; Flávio Veloso; Zina Maria; Daniela; Laudi-
leuza; Bruninho (saúde); Pr. Arthur Braga (João Alfredo); Maria de Deus, Maria Bione, Socorro Egito (recuperação 
de cirurgia) e Edilene (em tratamento de saúde). 

SERVINDO NO CONGRESSO DA IGREJA PRESBITERIANA DE PETROLINA 
O pastor Sérgio e Jamile se encontram nesse final de semana em Petrolina ministrando para os irmãos daquela 
igreja irmã. Seu retorno está previsto para segunda-feira pela manhã. Oremos pelo nosso pastor. 

FALE COM A NOSSA SECRETARIA VIA ZAP  
Disponibilizamos para você o número de celular, em que você pode pedir informações, fazer solicitações ou envi-
ar avisos para o boletim através do número 81-99319-6221 de segunda a quinta das 07h30 às 17h00 e, na sexta, 
até as 13h30. 

TORNEIO INTERNO DE FUTSAL NA IPCC 
Acontecerá no dia 06/07, para crianças entre 09 e 12 anos de idade. Maiores informações com o irmão Albérico.   


