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VISÃO IPCC 
 

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

                   O  DISCIPULADO  NO  LAR 
 
A educação e cuidado para com os filhos em um lar 
é uma ação natural e intencionalmente buscada 
pelos pais. Crianças são seres humanos em forma-
ção que necessitam de um processo de aprendiza-
gem para formação, tanto para suas habilidades, 
quanto para o seu caráter e vida espiritual. Neste 
contexto de família cristã, a figura dos pais age co-
mo os responsáveis por formar princípios e não 
apenas informar. O estudo dos sete primeiros anos 
de uma criança aponta para o que tem sido chama-
do de "janelas da oportunidade", onde os pequeni-
nos irão, progressivamente, receber influências pa-
ra formar alicerces que servirão para o resto da sua 
vida (língua, caráter, respeito, entre outros). Nas 
Escrituras, as referências divinas para a ação de dis-
cipular os filhos são muitas, basta atentar para o 
livro de Provérbios que demonstra a abundante 
preocupação de um pai em passar sabedoria para o 
seu filho (Pv 4.3-4). Considerando que a família é 
um projeto divino, associado ao amor a Deus e fé 
dos pais está a orientação para discipular os filhos 
para a glória de Deus. O texto de Deuteronômio 6.4
-9 traz os princípios reguladores que nos ajudam 
discipular no lar. 
 
Passo 1: Dos pais para Deus 
O povo Israelita havia passado 40 anos no deserto 
e estava perto de entrar na terra prometida. Moi-
sés escreveu o livro de Deuteronômio como um re-
forço de toda a orientação que Deus já havia dado 
ao povo de Israel. Podemos considerar que um re-
sumo das orientações dadas por Deus através de 
Moisés aos líderes de famílias do povo Israel estão 
constante em Deuteronômio 6.4-9 e inicialmente 
dizem respeito ao relacionamento deles com Deus. 
Adorar só a Deus, amar a Deus acima de tudo e 
obedecer as suas ordens sempre (“guardem sem-
pre no coração” - v. 6). Esta ação estabelece uma 
precedência, pois tentar ensinar o que não se vive 
é proposta que não se sustenta. A força do discipu-
lado no lar está no exemplo dos pais. Logo, quando 
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o pai e mãe são firmes na fé, próximos ao Deus eterno e buscam conhecer a sua vontade para prati-
cá-la, a vida cristã se torna perceptível para as pessoas que com eles convivem e de maneira muito 
particular para os filhos. O apóstolo Paulo ensina que primeiro os adultos devem ser imitadores de 
Deus como filhos amados (Ef 5.1). Deus é o modelo que os pais dever refletir (Ef 5.2) e por assim ser, 
se fazem capazes de discipular seus filhos. 
 
Passo 2: Dos pais para os filhos 
Após estabelecer a precedência dos líderes da família serem obedientes e fiéis ao Senhor, a orienta-
ção Divina diz que os pais devem  ensinar aos filhos as verdades que eles aprenderam e praticam (Dt 
6.7). Agora são os pais que se tornam um ponto de referência de Deus para os seus filhos, uma vez 
que estes, naturalmente, buscam imitá-los. Ha teólogos que dizem que os pais são a primeira noção 
de Deus que os filhos têm (boa ou ruim). A ação do discipulado para formação adequada dos filhos 
não se restringe à vida espiritual, embora, seja esta o trilho que define e permeia as demais orienta-
ções. Cada área da vida precisa ser formada e moldada ao longo do tempo, e são os princípios que o 
Senhor deu através da Bíblia que servirão de molde. Todavia, é o estilo de vida dos pais que servirá 
de comprovação e de confirmação daquilo que é ensinado. Daí a ordem para os pais transmitirem a 
seus filhos aquilo que eles creem e vivem. 
 
Passo 3: Dos pais para a casa 
O processo de discipulado no lar não pode ser entendido apenas como aquele momento em que a 
família se reúne ao redor da mesa para orar e ler um pouco das Escrituras, ou quando o pai ou a 
mãe conta histórias da palavra de Deus para as crianças. O discipulado de um filho ultrapassa o am-
biente doméstico, mas, certamente tem sua ênfase maior em casa (Dt 6.7). É nesse ambiente mais 
íntimo, próximo e aconchegante que deve aparecer as evidências da adoração a Deus e da Sua im-
portância. Isso é destacado no texto de Deuteronômio com ações ao deitar e ao levantar, com a pre-
sença de inscrições (quadros) ou objetos que chamem a atenção da criança para a vontade de Deus. 
Assim, duas ações se destacam:  (1) Os pais devem repetir em diversas situações as verdades ensina-
das (Dt 6.8) e; (2) Os pais dever fazer o ambiente da casa evidenciar, de várias formas, a vontade de 
Deus (Dt 6.9). É no ambiente doméstico onde os filhos vivem e desfrutam da vida comum do lar, es-
pecialmente nos momentos reservados para a família ler a Bíblia e orar, que o discipulado toma for-
ma, aprendendo no dia a dia. 
 Muito mais especificações de ações poderiam ser aqui indicadas para que a prática do discipu-
lado dos filhos aconteça de uma forma mais efetiva. Cabe a vocês, pai e mãe, decidir ser um modelo 
de Cristo para os seus filhos: na fé, na pureza, no amor e no conhecimento da palavra de Deus. É de 
responsabilidade de vocês pais, pensar, planejar e executar ações através das quais as verdades de 
Deus sejam colocadas de uma maneira indelével na vida dos seus filhos. Ao fazerem isso, vocês esta-
rão fazendo discipulado no lar. 
                                                                                                                                       Rev. Sérgio Lyra 
 
Pense, reflita e decida 
1.  O que você tem feito para que as verdades de Deus sejam apreendidas por seus filhos? 
2.  Como o seu ambiente doméstico reflete a fé que você tem em Deus? 
3.  O que poderia ser feito para melhorar e dinamizar o ensino das verdades de Deus na vida de uma 

criança. 
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 Hoje:  01/09/2019 

 Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
 Presbítero: Wellington Oliveira 
 Diáconos:  Eraldo, Saulo e Vanildo 
 Recepção: Josemere, Rosangela, Cleo e Roberto                                   
 Estacionamento: Esdras e Wagner 
 Louvor: Ministério de música G-3 
 Multimídia: Rominho 

ESCALAS                  

Domingo:  08/09/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
Presbítero:  André Lyra   
Diáconos:  Elienai, Sérgio e Tavares   

Recepção:  Alyna, Andréa e Cláudia                                                      

Estacionamento:  Mário e Neto Tibúrcio  

Louvor: Ministério de música G-4 

Multimídia: Paulo Lieuthier 

DIA IMPORTANTE PARA A IGREJA 
Logo após o culto da noite do domingo 29 de setembro haverá a reunião extraordinária da assembleia para 
eleição de 2019 de pastor efetivo da igreja. Este é um evento espiritual da nossa igreja de grande importân-
cia. Você que é membro da igreja deve orar a Deus pedindo orientação e estar presente neste dia. 

REUNIÃO DO CONSELHO 
Na próxima terça-feira dia 03, haverá reunião do Conselho de presbíteros às 20 horas aqui na igreja. Dentre 
os assuntos a serem tratados está a homologação definitiva de todas as candidaturas apresentadas para os 
cargos eletivos da igreja. 

AJUDA PARA APLICAR OS SEUS DONS 
Na segunda-feira 16 de setembro às 19h30, o pastor Sérgio e Jamile estarão orientando aqueles que desejam 
saber como aplicar ministerialmente os seus dons espirituais. Traga sua avaliação de dons e de perfil pessoal. 

SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE SOM 
Foram adquiridos seis suportes reguláveis para colocação das nossas caixas de sonorização em posições defi-
nitivas. Para instalação será necessário ainda fazer alimentação elétrica e colocação de cabos de som. 

UMA BOA OPÇÃO 
Todas as sextas-feiras às 19h30, o Ministério para os Juniores disponibiliza um pequeno grupo para pré-
adolescentes de 10 a 12 anos. Invista na vida espiritual e relacional dos seus filhos e ajude-os a crescer mais 
na graça, no conhecimento e na prática das Verdades Cristãs. 

FORRO DE PVC PARA AS CLASSES 
Adquirimos todo o forro de PVC para as classes do primeiro andar, corredor, banheiros e também para as 
salas ao lado da quadra. Que o Senhor seja louvado e receba como adoração cada passo que damos para me-
lhoria e aperfeiçoamento das instalações que reservamos para o serviço a Ele. 

RESTAURAÇÃO DA PINTURA EXTERNA 
A situação da pintura das instalações nas áreas externas se encontra bastante danificada pelas intempéries. 
Estamos esperando diminuir um pouco mais as chuvas para procedermos a limpeza das paredes e fazermos a 
recuperação adequada da pintura. 

VISITA À IGREJA DE JOÃO ALFREDO 
No domingo 08 de setembro está agendada a visita do presbítero Rubem Ximenes à nossa igreja na cidade 
de João Alfredo. Esta é uma oportunidade de você conhecer aqueles irmãos. Para participar desta viagem, 
entre em contato com o presbítero Rubem. 

IDENTIDADE FEMININA 
É um Ministério da IPCC voltado para mulheres de TODAS as idades, que visa ao crescimento na Palavra e à 
comunhão entre as irmãs. Convidamos vocês a vivenciarem isso conosco no dia 21/09, às 16h00 o tema “A 
mulher de Jó”. Acompanhe as atividades do ministério também pelo instagram: @identidadefemininaipcc. 
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                                                          ATIVIDADES SEMANAIS MÊS DE SETEMBRO 
 
  Domingo: Culto Diurno - 09h00;  EDV - 10h00;  Culto Noturno - 18h30 
  Segunda-feira: Culto de Oração - 19h30 
  Terça-feira: Reunião de Oração - 19h30 
  Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
  Sexta-feira: Encontro MPA/MPJ - 19h30 
   

MINISTÉRIO VEM JOGAR NA IPCC 
Esse Ministério tem abençoado dezenas de crianças através de suas ações no esporte, na vida espiritual e no 
contato e ajuda às famílias. Somos gratos a Deus pelos membros da igreja que têm dado a sua parcela de co-
laboração a cada sábado pela manhã, outros ofertando financeiramente e outros ainda com ajudas esporádi-
cas. Se você quer contribuir e ajudar de alguma forma nesse Ministério, contate o irmão Albérico ou sua filha 
Marina. 

SERVIÇO A DEUS 
No próximo dia 7 de setembro, o Presb. Rubem Ximenes completa 40 anos de ordenação presbiteral. O refe-
rido agradece ao Pai a honra das oportunidades de servir no Reino de Deus, com seus talentos, dons e recur-
sos. 

ORAÇÃO 
Às vezes, quando há ondas de profunda tristeza que tomam conta de nós, as nossas orações não são longas, 
mas simplesmente um grito a Deus: “Deus, me ajude! Dá-me força neste momento.” E Ele o faz. Ele nos dá a 
força que precisamos. Não necessariamente mais do que precisamos, mas Ele nos dá o que precisamos para 
o que estamos enfrentando no momento. Então, quando nos sentirmos sobrecarregados, oremos. As coisas 
vão para o seu devido lugar, em nossas vidas, de acordo com a perfeita vontade de Deus. Ore por você, pela 
sua família e por: Diác. Sérgio; Erick; Osvaldo; Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Alaíde; Iracy e 
Norman Jaguaribe (saúde); Vanda Leitão; D. Amélia; D. Alice Lyra; Sr. Ademário; Romero; Flávio Veloso; Zina; 
Daniela; Laudileuza; Pr. Arthur Braga; Maria de Deus; Maria Bione; Socorro Egito; Edilene; Andreza (saúde); o 
Diác. Sesostre; Elza Lemos e família. 

VOCÊ SABIA? 
Que em julho o web site da nossa igreja apareceu em 9.905 pesquisas do Google? Que 20 pessoas pediram 
rotas para chegar à Igreja e 17 baixaram informações do site? E que através do site cinco pessoas ligaram 
para nossa secretaria? 

EVITE LEVAR COPO DESCARTÁVEL PARA A QUADRA 
Durante as nossas celebrações litúrgicas solicitamos aos irmãos que não levem descartáveis para o interior 
da quadra, em particular copos com água. Essa prática pode distrair a atenção de outros e, ao mesmo tem-
po, não reflete a devida atenção ao momento de adoração. Antes do culto, lembre de tomar água. 

A CADA DOMINGO É EXCELÊNCIA E MUITO SABOR 
O Ministério Entre-Nós tem proporcionado com muito esmero e carinho a continuidade da nossa cantina a 
cada domingo. Tanto a liderança do ministério, quanto os seus membros, merecem o reconhecimento da 
Igreja pela maneira dedicada como cada grupo tem servido ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, 
multiplique os talentos e os faça prosperar. Para conhecer e participar do Ministério Entre-Nós contate os 
irmãos Pablo, Eliane ou Francidélia. 

O ESPAÇO “AMIGO” É PARA VOCÊ 
Do lado esquerdo da entrada da quadra foi criado um espaço amigo para receber as pessoas que nos visitam. 
Você terá ali informações sobre a nossa igreja e, também, temos uma pequena lembrança para você conhe-
cer melhor as Verdades da Fé Cristã. 


