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

O processo de aprender as verdades básicas
da fé cristã, necessária para uma pessoa que se
aproxima do Evangelho é uma etapa que tem começo, meio e fim. O novo crente na fé, uma vez
que aprendeu a orientação bíblica, vai se tornar
maturo. Considerando que a tarefa do discipulado
é um aprendizado para a caminhada cristã, alguém
pode achar que vai chegar um determinado momento da vida do crente onde o aprender não lhe
seja mais necessário. Esta posição é perigosa e errada. Uma vez que Jesus Cristo é um modelo a ser
buscado e imitado, o discipulado deve ser visto como uma tarefa para a vida toda e em toda a vida.
Para compreender melhor a extensão e implicações dessa realidade, o apóstolo Paulo no capítulo
4 da carta aos Efésios, versículos 11 a 16, faz uma
exposição do processo continuado de uma vida em
busca de ser como Cristo.
1 - Discipulado de Cristo para Cristo
Mesmo uma simples leitura no texto de Efésios
4.11-16 deixará evidente para o leitor a centralidade na pessoa de Cristo, intencionalmente destacada pelo Apóstolo Paulo. É o próprio Cristo que dá
dons espirituais a determinadas pessoas na igreja
para serem evangelistas, profetas, pastores e mestres com o objetivo de aperfeiçoar os crentes na
caminhada cristã (Ef 4.11-12). Além disso, é destacado que este objetivo visa alcançar o nível da maturidade espiritual de Cristo (Ef 4.13,15). Ora, qualquer pressuposição que venha a dizer que o discipulado não será mais necessário na realidade humana desta vida, é equivocada e inaceitável. A conversão de uma pessoa se dá através da graça de
Cristo, esse novo crente se desenvolve na fé através do aprendizado de Cristo e com Cristo, e viverá
em busca de alcançar a maturidade de Cristo. Logo,
o discipulado pode ser entendido como a tarefa
que tem sua fonte em Cristo, se desenvolve em
Cristo e conduz à perfeição de Cristo.
2. Discipulado coletivo em direção a Cristo
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Ao contrário do que se possa pensar, o discipulado não tem um foco simplesmente no desenvolvimento espiritual particular de um crente, embora esse desenvolvimento seja necessário. O propósito maior reside no "preparar o povo de Deus" para agir como membros do corpo de Cristo (Ef 4.12),
proposta que se dá em meio de coletividade. Enfatizando isso, o apóstolo Paulo destaca expressões
de plural tais como: "todos nós", "nossa fé", "nosso conhecimento de Deus", "seremos pessoas maduras" e "alcançaremos a estatura de Cristo" (EF 4.13). Esse discipulado, em ambiente de coletividade, reflete os mandamentos recíprocos "uns aos outros", quem ensina, ao mesmo tempo aprende,
por meio da cooperação mútua dos membros (Ef 4.16). Entretanto, a busca coletiva pelo crescimento não depende apenas do crescimento individual, e sim do crescimento produzido pela ajuda mútua, desenvolvendo-se coletivamente. O desenvolvimento coletivo evitará a igreja ser uma comunidade de crianças na fé, crentes instáveis e egoístas. Uma igreja saudável é composta de pessoas maduras que progride em direção a Cristo e ajudam outros a também crescer na fé (Ef 4.14). O desenvolvimento espiritual comunitário através do discipulado em uma igreja tem sua direção voltada inquestionavelmente para Cristo. Todos, indiscriminadamente, se verdadeiramente pertencem à Igreja de Cristo, enquanto viverem, devem ajudar uns aos outros a serem como Cristo é (Ef 4.15).
3. Discipulado harmônico sob o governo de Cristo
Ilustrando o melhor da união e o desenvolvimento ajustado do coletivo chamado igreja, as Escrituras apresentam a figura do corpo humano. Nele todas as partes do corpo estão interligadas pelos
diversos membros e se desenvolvem em conjunto. Cada parte do corpo possui conexão com a cabeça e essas partes são coordenadas por ela. Essa é uma figura muito própria e bem descritiva, pois a
Bíblia revela que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Entretanto, o destaque que o apóstolo Paulo fez
aos crentes de Éfeso, diz respeito à ação de Cristo em prover e coordenar a conexão e o desenvolvimento harmônico dos seus diversos e diferentes membros (Ef 4.16). Merece destaque ainda que o
membro não é totalmente passivo nesse processo de crescimento. Paulo ordena que cada um produza crescimento em tudo, através da verdade e do amor (Ef 4.15). Pelo governo de Cristo essas
partes crescem de forma cooperativa, interligadas funcionalmente e gerando o ajuste adequado.
Isto é discipulado toda vida e na vida toda!
Rev. Sérgio Lyra

Para pensar, refletir e agir
(1) O que você propõe para um crescimento coletivo mais efetivo na sua igreja?
(2) De que forma o seu crescimento pessoal ajuda o crescimento da sua igreja?
(3) Analise as dificuldades de um crente que não coopera com crescimento espiritual coletivo.
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PALESTRA SOBRE OS PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA O NAMORO E NOIVADO
Através de parceria do Ministério Juventude com os Ministérios Construtores de Casamento e Entre-Nós, haverá na próxima sexta-feira (27/09), pontualmente às 20h, uma palestra com o Rev. Augustus Nicodemus
aqui na IPCC para jovens a partir de 13 anos, oferecendo orientações bíblicas sobre o namoro e o noivado
cristãos. 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.

CIRURGIA DO IRMÃO MAX
Na última segunda-feira o nosso irmão Max, esposo de Quézia, submeteu-se a uma cirurgia para retirada de
prótese na coluna. Foi uma cirurgia delicada e demorada, mas ele se recupera bem. Pedimos as orações da
igreja por esse irmão.
OPORTUNIDADE PARA SERVIR EM UM MINISTÉRIO
Os líderes de ministérios estão fazendo um esforço para facilitar a nossa membresia se envolver mais efetivamente com um dos ministérios da igreja. Servir ao Senhor com alegria é um privilégio de cada um de nós.
Ao ser contatado, disponha-se a servir.
CRESCE O NÚMERO DE JUNIORES NA IGREJA
O Ministério para Juniores é liderado pelos irmãos Willams, Soely e Jair, e teve seu início após o acampamento deste ano. Sua atuação vem crescendo a cada mês. Já temos cerca de 16 juniores na EDV, 27 no culto à
noite e 12 no pequeno grupo da sexta-feira às 19h30. Incentivamos os pais para trazerem seus filhos de 09 a
12 anos para participar.

ESCALAS

Hoje: 22/09/2019
Pregador: Pr. Sérgio Lyra
Presbítero: José Alexandre
Diáconos: Elienai, Humberto e Sérgio Lima
Recepção: Isabel, Lucas, Raquel e Rafael Bidô
Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio
Louvor: Ministério de música G-2
Multimídia: Lucas Lyra

Domingo: 29/09/2019
Pregador: Pr. Sérgio Lyra
Liturgo: Pr. Rodrigo Buarque
Diáconos: Hélio e Saulo
Recepção: Josemere, Rosângela, Cleo e Roberto

Estacionamento: Esdras e Wagner
Louvor: Ministério de música G-3
Multimídia: Rominho
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NOSSAS ATIVIDADES DA SEMANA
1- Demolição dos antigos banheiros para relocação do parquinho
3- Conserto da telha da coberta da quadra
4- Colocação do forro das salas do1°andar
5- Levantamento de pendências de alvenaria, elétrica e hidráulica
6- Colocação de 4 aparelhos de ar-condicionado novos nas salas.
ORAÇÃO
“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha
a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvadoreo meu Deus.” (Sl 42:5,6). 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, Izabel Ximenes e Max (recuperação de cirurgia).
DÍZIMOS E OFERTAS
Os dízimos e as ofertas são expressões de nossa devoção e amor a Deus e, como tal, contraria o padrão do
mundo, cujo foco é a avareza (Gn 28:16-22; Ml 3:7, Hb 13.4-5). Com isso declaramos nossa fé em Deus, que é
o supridor de nossas necessidades (Gn 14:20-23), e daremos a sustentação do ministério cristão, comprometidos com a expansão da influência do Reino de Cristo no mundo. Assim, continuemos entregando os nossos
dízimos e ofertas à Igreja, presencialmente nos cultos dominicais ou mediante depósito ou transferência
bancários. Dados bancários IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76): Bradesco (237) Ag 1110 C/C 10974-6.
O PRIMEIRO ACAMPAMENTO PARA JUNIORES ESTÁ CHEGANDO
Acontecerá nos dias 1,2 e 3 de novembro aqui na IPCC, e o tema que iremos abordar será “Em terras estranhas”. O custo é apenas de R$ 60,00. Qualquer dúvida, procure a mesa de inscrição no final da quadra.
CULTO DA FAMÍLIA IPCC
No primeiro sábado de outubro (05/10), teremos a realização do culto da família com início às 19h. Após a
celebração comunitária de adoração, teremos momentos de lazer e comunhão promovidos pelo Ministério
Entre-Nós. Programe-se para estar conosco.
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

