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Emerência IPCC
 Diácono Hélio Rêgo
VISÃO IPCC
“Ser uma comunidade amiga que vive e anuncia o
Evangelho de Cristo e faz discípulos”

A proposta de fazer discípulos de Jesus Cristo visa capacitar pessoas para servir mais e melhor no reino de
Deus. Esse é um processo que envolve três aspectos:
(1) relacionamento entre a pessoa que discipula e a que
é discipulada; (2) o conteúdo a ser ministrado; e (3) o
tempo para que se absorva o aprendizado, transformando-o em prática. O escritor do livro de Hebreus,
muito provavelmente tendo como público-alvo os crentes da igreja de Jerusalém, teve como propósito maior
apresentar a pessoa de Jesus Cristo como superior a
toda estrutura sacerdotal e cerimonial do judaísmo. No
Capítulo 2.1-4, o autor já apontava para uma certa negligência acerca da verdade revelada sobre Jesus por
parte dos seus ouvintes. De alguma forma, a mensagem
e o ensino que haviam sido dados para aquela comunidade estava sendo deformados pelos conceitos judaizantes, fazendo-se necessário repetir a ação discipuladora inicial. Em Hebreus 5.2-14 há uma denúncia explícita sobre os danos de não progredir na fé com o passar
do tempo. Lançando mão dessa advertência, optamos
por destacar três aspectos positivos do progresso esperado e adequado no discipulado.
1 - Progresso pelo tempo de aprendizagem. A denúncia contra o tempo gasto para que o discipulado e
aprendizado já tivesse ocorrido (Hb 5.11-12) não se referia a atraso ou dificuldade em aprender. O apóstolo
fala que decorrido muito tempo se faz necessário ensinar novamente doutrinas e assuntos elementares da fé
cristã. Note que há um certo lamento pelo tempo e esforço gasto no discipulado daquela comunidade, face à
constatação de que agora ela necessitava novamente
ser ensinada. O lado positivo é que no discipulado, ao
longo do tempo, é esperado progresso, desenvolvimento estável, apreensão do conhecimento e prática continuada daquilo que se aprendeu. Isso demonstra o interesse e zelo de quem está aprendendo. Revela progresso que leva o crente a um novo patamar de fé cristã.
Com o aprendizado e o passar do tempo, o normal é
não continuar um “bebê na fé” e sim, uma pessoa madura (Ef 4.12-16). O tempo gasto com o discipulado deve ser entendido como precioso e também adequado
para que, ao longo do aprendizado, o cristão se desenvolva, torna-se estável e habilitado para assumir responsabilidades espirituais maiores e atitudes que imi-
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tam a Cristo.
2 - Progresso para ser mestre de outros. O aprendizado que é dado ao longo do tempo tem um propósito:
Levar o crente à maturidade da fé para ajudar outros a crescerem na fé (II Tm 2.2). É por essa razão que o
Apóstolo disse que pelo tempo que havia sido gasto com o aprendizado acerca das verdades reveladas das
Escrituras, os crentes daquela comunidade já deveriam ser mestres (Hb 5.12). Ou seja, crentes capazes de
agora ensinar a outros a viverem o evangelho. Esse é o progresso esperado em uma comunidade que se diz
Igreja de Cristo. Com o passar do tempo, os crentes mais antigos crescem espiritualmente e se tornam capazes de receber “alimento sólido” e de cuidar dos novos que chegam, dando a estes “leite espiritual” (alimento de bebê), instrução que eles mesmos já receberam anteriormente. Este é outro aspecto positivo do discipulado. Assim como ser humano se desenvolve física, metal e emocionalmente com o tempo, o
crente deve, naturalmente, crescer na sua vida espiritual rumo à maturidade da fé. Ao atingi-la, poderá aprofundar sua fé, desfrutando de alimentos espirituais sólidos (Hb 5.14).
3 - Progresso para comer alimento sólido. Merece consideração as comparações que o apóstolo faz entre
duas figuras: (1) O bebê e a pessoa madura; (2) leite como alimento para criança e alimento sólido para adultos. O Apóstolo estava falando de adequabilidade, pois quando se trata de pessoas novas na fé é necessário
que a instrução seja adequada, para que os mesmos se desenvolvam gradualmente. Advertência que Paulo
fez aos crentes da igreja de Corinto, pessoas que ele discipulou por cerca de dois anos e meio (I Co 3.1-3).
Pensando em termos positivos, quando o crente adquire a maturidade cristã, já lhe foi dado o alimento adequado e, agora, precisa de outro tipo de alimento espiritual, algo “sólido”, mais substancial. Na sua advertência, o Apóstolo disse que não pôde oferecer “alimento sólido” através da sua carta (Hb 5.13-14), por causa do progresso inadequado daquela igreja, fazendo-se necessário repetir ações, como se eles fossem novos
cristãos. O apóstolo Paulo fala também deste assunto quando escreve para Timóteo, recomendando o lado
positivo: “Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não
se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do evangelho.” (II Tm 2.15). Tiago também adverte positivamente os crentes recomendando que não devemos ser apenas ouvintes da Palavra,
mas praticantes (Tg 1.22-25). Somente quando um crente se torna maduro na fé, alimentos espirituais mais
complexos devem ser ministrados e digeridos.
Observe que embora haja no texto de Hebreus 5 a denúncia de uma ação reprovável e que prejudicou
a igreja, a ênfase deve estar nos aspectos positivos da advertência que é feita. O discipulado deve ser dado
ao longo do tempo para uma determinada pessoa desde os seus primeiros passos na fé (leite para bebê).
Deve produzir progresso ao longo da vida, gerando crescimento espiritual desses membros com o objetivo
deles chegarem à maturidade da fé e se habilitarem para praticar duas ações: (1) aprender verdades espirituais mais complexas (“alimento sólido”) e adequadas da vida cristã madura e (2) serem mestres no discipulado de novos na fé, duplicando o que receberam e sendo obedientes à missão para a qual foram chamado
(Mt 28.19).
Rev. Sérgio Lyra
Pense, reflita e decida
(1) Como você se classifica acerca do seu progresso espiritual?
(2) O que poderia ser feito para dinamizar o discipulado na igreja?
(3) De que formas você pode contribuir para uma melhor ação do discipulado?
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PALESTRA SOBRE OS PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA O NAMORO E NOIVADO
Na próxima sexta-feira, 27 de setembro, às 19h30, o Rev. Augustus Nicodemus estará falando aqui na nossa
igreja para os jovens a partir de 13 anos, expondo orientações bíblicas para o namoro e noivado cristãos. Este evento é uma programação do Ministério Juventude em parceria com o Ministério Construtores de Casamento. Após a palestra, a nossa cantina irá funcionar.
NOSSA ELEIÇÃO É UM EXERCÍCIO ESPIRITUAL
Ao contrário de um processo de disputa política, a escolha de líderes na Igreja de Cristo é uma ação espiritual
em busca da orientação do Espírito Santo. No próximo dia 29 de setembro a nossa igreja terá a oportunidade
de ser instrumento para confirmação de nossas novas lideranças. Escolhas baseadas meramente na percepção humana geram danos graves como no caso de Saul. Cada membro da igreja deve reservar tempo para
orar, debaixo da orientação do Espírito Santo, e pedir sabedoria para a nossa igreja, capacitando-nos a decidir melhor (Fl 1.9-10).
ORIENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE LIDERANÇA
1. Para diáconos, o Conselho estabeleceu 5 vagas e foram homologados 5 candidatos: Eraldo Barbosa, Guilherme Viana, João Rodrigues, Sérgio Lima e Tiago César. O membro da igreja poderá votar nos que ele julgar
aptos. Desta forma, pode assinalar seu voto a tantos quanto julgar apto (nenhum, 1, 2, 3, 4 ou os cinco aptos).
2. Para Presbíteros, o Conselho também estabeleceu 5 vagas e foram homologados 5 candidatos: Kalikoko
Epalanga, Guilherme Novaes, Lucas Fernandes, Reginaldo Alves Júnior e Sérgio Lima Lyra. De forma análoga
aos candidatos ao diaconato, o membro da igreja poderá votar nos candidatos que julgar aptos.
3. Para a função de pastor efetivo da igreja, há apenas 1 vaga e 3 candidatos foram homologados pelo Conselho: Daniel Lyra, Diego Ramon e Ronaldo Vasconcelos. Diferentemente de presbíteros e diáconos, para pastor efetivo, o membro da igreja só poderá votar em um dos candidatos apresentados.

AMANHÃ É DIA DE ORIENTAÇÃO
Pastor Sérgio, Jamile e líderes de ministério estarão reunidos amanhã para orientar quem fez avaliação sobre
dons e perfil pessoal e deseja saber onde e como podem servir ministerialmente. Disponibilizaremos também o teste de dons e perfil pessoal para os que não fizeram. A orientação começa às 20h aqui na igreja.
CULTO DA FAMÍLIA IPCC
No sábado 5 de outubro teremos a realização do culto da família com início às 19h00. Após a celebração comunitária de adoração teremos momentos de comunhão promovidos pelo Ministério Entre-Nós. Programese para estar conosco e participe.
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 todas vocês a vivenciarem isso conosco no dia 21/09, às 16h00 o tema “A mulher de Jó”. Se puderem, levem um lanchinho simples pra gente compartilhar no final. Acompanhe
as atividades do ministério também pelo instagram: @identidadefemininaipcc.

ESCALAS

Hoje: 15/09/2019
Pregador: Pr. Sérgio Lyra
Presbítero: Ely Aguiar
Diáconos: Arthur, Hélio e Vladimir
Recepção: Bione, Elizabeth e João
Estacionamento: Esdras e Wagner
Louvor: Ministério de música G-1
Multimídia: Lucas Fernandes

Domingo: 22/09/2019
Pregador: Pr. Sérgio Lyra
Presbítero: José Alexandre
Diáconos: Elienai, Humberto e Sérgio Lma
Recepção: Isabel, Lucas, Raquel e Rafael Bidô

Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio
Louvor: Ministério de música G-2
Multimídia: Lucas Lyra
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NOSSAS ATIVIDADES DA SEMANA
1. Limpeza da sala abaixo do palco
2. Início do preparo para recolocação do parquinho
3. Pintura da parede externa das salas do estacionamento
4. Início da colocação do forro em PVC nas salas do MCRIA (I andar)
5. Aquisição de quatro aparelhos de ar condicionados split para as salas do primeiro andar
ORAÇÃO
“Nosso Pai do céu, nós adoramos o seu santo nome. Pedimos que seu reino venha logo. Que a sua vontade
seja feita aqui na terra, tal como é feita no céu. Dê-nos hoje outra vez o nosso alimento, como sempre, e perdoe-nos os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Não nos ponha
em tentação, mas livre-nos do Maligno. Amém!” - Mateus 6:9-13, A Bíblia Viva. 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 Bizarria; Flávio Veloso;
Zina Maria; Daniela; Laudileuza; Pr. Arthur Braga (IPJA); Maria de Deus; Maria Bione; Socorro Egito; Edilene;
Andreza (saúde); Diác. José Sesostre (recuperação) e Izabel Ximenes (recuperação de cirurgia).
DÍZIMOS E OFERTAS
A fidelidade a Deus deve ser uma marca distintiva na vida do crente. Deus é fiel e requer a nossa fidelidade a
ele em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. Agradecidos ao Senhor, continuemos entregando os
nossos dízimos e ofertas à Igreja, presencialmente nos cultos dominicais ou mediante depósito ou transferência bancários. Dados bancários da IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76): Bradesco (237) Agência 1110 Conta
Corrente 10974-6.
BÊNÇÃO DE DEUS SÃO OS FILHOS
Nasceu na última quarta-feira a pequenina Lua, filha dos nossos irmãos Aldenise e Leonardo. O bebê e a mamãe passam bem. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando ricamente essa família.
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 tempo, não reflete a devida atenção ao momento de adoração. Antes do culto, lembre de tomar água.
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 conhecer melhor as Verdades da Fé Cristã.
UMA BOA OPÇÃO
Todas as sextas-feiras às 19h30, o Ministério para os Juniores disponibiliza um pequeno grupo para préadolescentes 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.
ATIVIDADES SEMANAIS MÊS DE SETEMBRO
Domingo: Culto Diurno - 09h00; EDV - 10h00; Culto Noturno - 18h30
Segunda-feira: Reunião de Oração Para Mulheres - 19h30
Terça-feira: Reunião de Oração - 19h30
Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00
Sexta-feira: Encontro MPA/MPJ - 19h30

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

