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VISÃO IPCC 
 

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

             FUNDAMENTOS DA COMUNHÃO DOS SANTOS 
 
De maneira muito enfática o Novo Testamento revela 
que a comunhão da igreja só é possível por causa da 
nossa união em Cristo através da unidade gerada pelo 
Espírito Santo (Fp 2:1). Em particular, as cartas do após-
tolo Paulo repetem a expressão "por estarmos unidos 
em Cristo" como fator fundamental que une e preserva 
a harmonia e o bom relacionamento entre os irmãos da 
igreja. Considerando que mesmo tendo sido transfor-
mados pela graça, esses irmãos e irmãs produzem 
ações e reações que, algumas vezes, são inadequadas 
ou impróprias, ou tomam decisões que são discrepan-
tes e não raro antagônicas, a comunhão da igreja ne-
cessita ser preservada e para tal a Bíblia ensina que de-
terminadas atitudes devem ser cultivadas. Foi exata-
mente isso que Paulo fez com os crentes da igreja de 
Filipos, ensinando-os como preservar a comunhão (Fp 
2:1-3). 
 
1 - Harmonia pelo mesmo Amor 
 Pode parecer bem evidente que o amor produz harmo-
nia, entretanto o foco a ser destacado é a expressão 
"um mesmo amor". Isso nos leva a entender que a har-
monia é gerada por estarmos juntos pelo amor que te-
mos a Cristo. Em outras palavras, a comunhão da igreja 
é prioritariamente comunhão espiritual. Por amor a 
Cristo oramos juntos, por amor a Cristo servimos jun-
tos, por amor a Cristo perdoarmos, por termos o mes-
mo amor a Cristo nos envolvemos com a missão e servi-
ços da igreja com harmonia. 
 
2 - Unidade de Mente e Alma 
 A unidade de mente diz respeito a concordância nos 
mesmos propósitos. Uma casa dividida com propósitos 
diferentes não vai conseguir produzir comunhão. Uma 
vez que o Espírito Santo é aquele que guia e habita nos 
membros da igreja, sua orientação leva à unidade de 
missão. Essa concordância racional nos mesmos propó-
sitos precisa ser expandida, para a unidade de alma. 
Creio que aqui Paulo se refere aos sentimentos frater-
nos ("peço que me deem a grande satisfação", Fp 2:2). 
Os crentes por serem concordantes e comungarem com 
os mesmos objetivos se sentem bem ao estarem juntos, 
felizes ao verem os resultados e ao mesmo tempo agra-
decidos por juntos serem instrumentos de serviço a 
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Deus e um ao outro. 
 
3 - Comunhão mantida pela Humildade 
 Depois de fazer várias orientações positivas, Paulo adverte acerca do orgulho no relacionamento entre os 
irmãos. Trata-se daquela postura de desejar destaque pessoal quando se convive em coletividade. A virtude 
a ser cultivada é a humildade, considerando os outros superiores a si mesmo e não priorizando os interesses 
pessoais, mas olhando também o do outro (Fp 2.3). Isso pode parecer simples de praticar, mas não é. O ego-
ísmo sempre tenta levar o ser humano a agir de uma maneira que lhe gere proveito ou destaque pessoal. 
Para que haja preservação da comunhão na igreja, cada um deve procurar o interesse também dos outros, 
procurar intencionalmente destacar mais o outro do que a si mesmo. 
 Os fundamentos da comunhão derivam da nossa união com Cristo e da participação que temos no Es-
pírito Santo, porém é dado ao povo de Deus o privilégio de cooperar e manter a unidade e a harmonia dos 
relacionamentos, propósitos e ações, visando preservar a unidade na igreja. 
 
                                                                                                                                                                     Rev. Sérgio Lyra 
 
1. O que você sugere para que na igreja haja maior unidade de alma e mente? 
2. O que deve ser evitado para que o destaque pessoal não prejudique a harmonia? 
3. Como intensificar mais a unidade espiritual na igreja? 
 
                 ********************************************************************** 
 
  COMO DEVEM VIVER OS IRMÃOS NA IGREJA? 
 

1. “Amai-vos cordialmente uns aos outros” - Rm 12.10. 
2. “Sede antes, servos uns dos outros pelo amor” - Gl 5.13. 
3. “Sujeitando-vos uns aos outros” - Ef 5.21. 
4. “Suportai-vos uns aos outros” - Cl 3.13. 
5. “Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente” - Cl 3.16. 
6. “Perdoai-vos mutuamente” - Cl 3.13. 
7. “Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros” - Tg 5.16. 
8. “Orai uns pelos outros” - Tg 5.16. 
9. “Preferindo-vos em honra uns aos outros” - Rm 12.10. 

10. “Aptos para vos admoestardes uns aos outros” - Rm 15.14. 
11. “Sede mutuamente hospitaleiros” – I Pe 4.9. 
12. “Consolai-vos, pois, uns aos outros” – I Ts 5.11. 
13. “Edificando-vos reciprocamente” – I Ts 5.11. 
14. “Levai as cargas uns dos outros” - Gl 6.2. 
15. “Também vós deveis lavar os pés uns dos outros” - Jo 13.14. 
 
 
                                                                                                                                                            R. Ximenes 
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 Hoje:  07/07/2019 

 Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
 Presbítero: Kalikoko Epalanga 
 Diáconos: Humberto, Sérgio e Tavares 
 Recepção: Josemere, Rosângela, Cleo e Roberto                                     
 Estacionamento: Esdras e Wagner 
 Louvor: Ministério de música G-3 
 Multimídia: João Lieuthier 

ESCALAS                  

Domingo:  14/07/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
Presbítero:  Rubem Ximenes 
Diáconos:  Elienai, Hélio e Vanildo 

Recepção: Alyna, Andréa e Cláudia                                                      

Estacionamento: Esdras e Wagner 

Louvor: Ministério de música G-4 

Multimídia: Paulo Lieuthier 

ARRAIAL DA PAZ E COMUNHÃO 
Você já se dispôs a dar sua parcela de contribuição para o nosso evento de comunhão no próximo sábado dia 13? 
Você pode contribuir com oferta de preparo de alimentos, estruturação, recepção e ornamentação. Servir é uma 
das propostas da nossa igreja para você, experimente dar uma parcela do seu tempo em ministérios. 

ARRAIAL DA PAZ II 
Esse encontro de comunhão começa às 18h30 do próximo sábado (13), e não é apenas para membros da igreja, 
você pode convidar amigos e parentes. Diferente dos outros anos, não teremos ingressos, porém teremos à dis-
posição alimentos que podem ser adquiridos. Como participação especial teremos o nosso irmão Davi Wanderley 
trazendo um diálogo interessante com o boneco Benedito e um momento de sociabilização bem diferente. Não 
deixe de vir, contamos com a presença de todos. 

ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DA P.M.O 
Na semana que passou, o pastor Sérgio reuniu-se com o secretário de infraestrutura Sr. Madruga, e o mesmo ex-
plicou que a movimentação de terra na frente da igreja visa aterrar o terreno onde funcionará o Instituto Federal 
de Educação, considerando o nível da ponte sobre o canal. O mesmo conheceu nossas instalações e propostas 
como igreja e se comprometeu a sempre nos informar da evolução dos serviços. 

ÚLTIMO DIA PARA O SEU RECADASTRAMENTO 
Hoje, domingo (07), é o último dia em que estamos disponibilizando o seu recadastramento através da equipe 
que atua no final da quadra após o culto. Lembramos que, se mesmo tendo o seu e-mail cadastrado para receber 
boletim, isso não significa que o seu cadastramento já está feito. A opção para o recadastramento através de e-
mail continuará disponível, basta você mandar para central.ipcc@gmail com o título RECADASTRAMENTO, infor-
mando o nome completo e data de nascimento. 

EM VISITA À IGREJA DE JOÃO ALFREDO 
No próximo domingo (14), o presbítero Kalikoko estará visitando a nossa congregação na cidade de João Alfredo. 
Esta é uma oportunidade de você conhecer aquele trabalho, basta conversar com o presbítero para fazer parte 
do grupo que estará indo e voltando no mesmo dia. 

CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CANAL DO FRAGOSO 
De acordo com informações obtidas pelo Diác. Eraldo, o Tribunal de Contas do Estado juntamente com a CEHAB 
estabeleceram datas para a conclusão das etapas da obra que passa perto da nossa igreja. A primeira etapa refe-
rente à Rodovia Beira Canal está prevista para janeiro de 2020, e a conclusão total da obra, incluindo a avenida 
Metropolitana Norte que passa na frente da igreja, para 2022. 

TREINAMENTO PARA CANDIDATOS AO PRESBITERATO E DIACONATO 
Se você teve a sua indicação aprovada como candidato ao presbiterato ou diaconato deve participar do curso de 
capacitação que será oferecido na sala da cantina durante os domingos de julho no horário da EDV. 
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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 JULHO 
 
  Domingo: Culto Diurno - 09h00;  EDV - 10h00;  Culto Noturno - 18h30 
  Segunda-feira: Culto de Oração - 20h00 
  Terça-feira: Reunião de Oração MJ - 20h00 
  Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
  Sexta-feira: Reunião MPA - 19h30 
   

COMEÇA HOJE O SEMINÁRIO DE INVERNO 
Você já conhece qual é o seu dom espiritual? Você sabe como utilizar os seus dons e talentos na igreja? Um cren-
te pode ter mais de um dom? Quais os dons espirituais que a Bíblia apresenta? Essas são perguntas que serão 
respondidas através do seminário de inverno sobre dons espirituais e o seu uso na igreja, durante a EDV de julho. 

DÍZIMOS E OFERTAS 
“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobre-
za” Pv 11.24. Ao entregar dízimos e ofertas, declaramos nossa fé em Deus, que é o supridor de nossas necessida-
des. Você pode optar, para maior comodidade e segurança, pela entrega dos seus dízimos e ofertas mediante de-
pósito ou transferência bancários. Os dados da Igreja são: IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76) Bradesco AG 1110 C/C 
10974-6. 

ORAÇÃO 
Nossas orações devem ser muito abertas e honestas, derramando nossos corações a Deus e descrevendo nossa 
dor a Ele. Deus quer que clamemos a Ele. Ele nos convida a derramarmos os nossos corações na Sua presença. 
Davi escreveu: “Confiem nele em todos os momentos, ó povo; derramem diante dele o coração, pois ele é o nos-
so refúgio” (Sl 62:8). 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 Ma-
ria; Daniela; Laudileuza; Bruninho; Pr. Arthur Braga (IPJA); Maria de Deus; Maria Bione; Socorro Egito; Edilene; e o 
Diác. José Sesostre (recuperação de cirurgia em casa). 

IDENTIDADE FEMININA 
É um ministério da IPCC voltado para mulheres de TODAS as idades, que visa ao crescimento na Palavra e à comu-
nhão entre as irmãs. Convidamos todas vocês a vivenciarem isso conosco no dia 20/07, às 16h00, tema: 
“Débora”. Vamos descobrir se ela foi, como alguns afirmam, um exemplo de mulher bíblica feminista. Não dei-
xem de participar!  

AMPLIE A SUA COMUNHÃO NA IGREJA 
As pregações dos domingos à noite estão voltadas para o propósito comunhão. Procure não apenas ser ouvinte 
da Palavra, mas praticante. Decida ampliar os seus amigos e conhecidos pelo nome na igreja. Em cada culto, tome 
o propósito de falar com uma pessoa que você ainda não conhece. 

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. 

VOCÊ É UM GRANDE POTENCIAL DE EVANGELIZAÇÃO 
O Instituto Haggai Internacional fez uma pesquisa e constatou que 49,7% das pessoas entrevistadas se converte-
ram através de um parente e 29,9% através de um amigo. Depois aparecem oito métodos e nenhum deles chega 
a 5%, ficando muito claro que a evangelização por amizade é a porta que o Espírito de Deus abre para sua igreja 
no século 21. Quem tem conhecido o evangelho através de você? 


