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VISÃO IPCC 
 

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

                      IGREJA GUIADA PELO ESPÍRITO SANTO 
 
 É comum ouvir a expressão "todos são filhos 
de Deus", ela é dita no desejo de todo ser humano 
receber cuidado e bençãos que o Senhor oferece. 
Entretanto, a Bíblia faz uma diferenciação entre cri-
atura de Deus e filho de Deus (I Jo 3.10). No início 
do evangelho de João, aprendemos que ser filho de 
Deus é uma dádiva divina na vida para aqueles que 
creem em Cristo (Jo 1.14), ser filho é, na verdade, 
um processo de adoção (Gl 4.4-5). Em particular o 
livro de Atos traz abundantes referências do agir do 
Espírito Santo orientando os crentes nas tomadas 
de decisões. A partir da premissa de fazer parte da 
família de Deus, o apóstolo Paulo apresenta esse 
agir orientador do Espírito como evidência de ser 
filhos de Deus. Filho faz parte da família divina, e 
essa é a plataforma que permite entender um pou-
co mais sobre como o Espírito Santo orienta, guia e 
conduz os seus filhos em direção à vontade de 
Deus. 
 
1 - Testemunho do Espírito Santo sobre a filiação 
divina 
O Novo Testamento possui muitas referências acer-
ca da ação do Espírito Santo que traz de volta à vi-
da o espírito humano que estava morto por causa 
do seus delitos e pecados (Rm 8.6; Ef 2.14). Jesus 
Cristo ensinou que Deus é adorado em espírito e 
em verdade (Jo 4.21-23). Logo, quem ainda não foi 
restaurado à vida pela graça de Jesus (Jo 3.36), não 
pode entrar na presença de Deus, nem mesmo po-
de com Ele dialogar. Por essa razão, o apóstolo 
Paulo disse que se uma pessoa é filha de Deus, ela 
foi regenerada pelo Espírito e esse mesmo espírito 
atesta ao espírito dela que ela é filha de Deus (Rm 
8.14). Quem pertence à família de Deus tem o Espi-
rito Santo que o guia à santidade de vida (Jo 14.26; 
16.8) 
 
2 - Habitação do Espírito Santo nos filhos de Deus 
Ainda trazendo um pouco mais de esclarecimento 
sobre a realidade de ser filho de Deus, aprendemos 
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nas Escrituras que o Espírito Santo faz morada no corpo daqueles a quem Cristo comprou pelo seu 
sacrifício na cruz (I Co 6.19-20). Paulo ensina que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como 
sacrifício vivo, santo e agradável (Rm 12.1), e que este corpo santificado é agora a morada do pró-
prio Deus. O corpo do crente foi santifica e agora, juntamente com a mente, foi intregue completa-
mente a Deus (Rm 6.12-13). O cristão vive a sua vida na presença do seu pai Celeste, e é essa reali-
dade de comunhão intensa que reflete o seu pertencimento na família divina através da comunhão 
do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo na vida de um crente produz entre eles interação 
intensa, contínua e real. 
 
3 -  A orientação do Espírito aos que pertencem a Deus 
Uma vez entendido esses fundamentos da nossa filiação divina, podemos trazer luz para a declara-
ção do apóstolo Paulo acerca do Espírito Santo guiar os filhos de Deus. A primeira verdade que 
aprendemos é que a orientação divina não é um privilégio de alguns crentes, todos os filhos são gui-
ados pelo Espírito (Rm 8.14). A segunda verdade é retirada do contexto, o qual expressa a nossa ne-
cessidade de saber distinguir entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade (Rm 8.12-13). Po-
demos dizer que o Espírito Santo age influenciado e capacitando-nos a entender e perceber a vonta-
de de Deus. É exatamente aqui que se insere a recomendação de quando formos decidir não usar os 
parâmetros da mentalidade do mundo, nem nossos desejos, nem nossa própria mente corrompida 
pelo pecado. O crente deve ouvir o Espírito Santo que o conduz para a boa, perfeita e agradável von-
tade de Deus (Rm 12.2). A terceira verdade diz respeito à coletividade, ou seja, a ação orientadora 
do Espírito Santo gera unidade na igreja. As orientações individuais cooperam para o bem da família 
de Deus, a qual deve agradá-Lo e cumprir a Sua vontade. 
 
 Hoje a nossa igreja se reúne para cultuar a Deus e também é chamada para ser o instrumento 
que deve reconhecer novas lideranças. Esta é uma tarefa espiritual que devemos fazer com humilda-
de e submissão à orientação do Espírito de Deus, qual tem prazer em guiar os seus filhos. Com mais 
amor, pleno entendimento e sabedoria que Deus dá a todo aquele que pede (Fl 1.9-10), vamos jun-
tos, hoje, em unidade e oração, expressar o nosso reconhecimento de novos líderes. Que o Senhor 
nos guie e nos dê a sua paz. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Rev. Sérgio Lyra 
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 Hoje:  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 

ESCALAS                  

Domingo:  06/10/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
Presbítero:  Kalikoko Epalanga   
Diáconos:  Arthur, Hélio e Vanildo    

Recepção:  Alyna, Andrea e Cláudia                                                       

Estacionamento:  Mário e Neto Tibúrcio   

Louvor: Ministério de música G-4 

Multimídia: Paulo Lieuthier 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA IGREJA 
Seguindo o cronograma estabelecido pelo conselho em edital amplamente divulgado, hoje a igreja se reúne 
a partir das 18h30, iniciando com o culto ao nosso Deus, para em seguida sermos instrumentos do Espírito 
do Senhor no reconhecimento de novas lideranças. Este é um momento espiritual e um momento de unida-
de para, juntos, sermos instrumentos do Reino de Deus. Desejo, de todo o coração, colher hoje, em harmo-
nia e submissão, os frutos dos momentos de intercessão, pedindo mais amor, sabedoria e pleno entendi-
mento para tomar decisões melhores. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos con-
duza e que a sua perfeita vontade reine sobre nós. (Rev. Sérgio Lyra). 

CULTO DA FAMÍLIA IPCC 
No próximo sábado (05/10), teremos a realização do culto da família com início às 19h. Haverá testemunhos 
e edificação na Palavra. Após a celebração comunitária, teremos momentos de lazer e comunhão, com um 
jantar promovido pelo Ministério Entre-Nós. Cada um de nós podemos ajudar trazendo algum alimento já 
pronto. Procure a irmã Luana na mesa (no final da quadra), informando como você pode ajudar e participar. 
Programe-se para estar conosco. 

ORIENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE LIDERANÇA 
1. Para diáconos, o Conselho estabeleceu 5 vagas e foram homologados 5 candidatos: Eraldo Barbosa, Gui-
lherme 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 ap-
tos). 
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 Con-
selho: 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. 

IMPERDÍVEL ADAUTO LOURENÇO NA IPCC 
Nos dias 28 e 29 de outubro o renomado cientista e físico Adauto Lourenço estará ministrando para nossa 
igreja a palestra: Defendendo a fé bíblica no contexto do terceiro milênio. A partir deste domingo, as inscri-
ções presenciais aqui na IPCC estarão abertas e o investimento é de apenas R$ 15,00 para as duas ministra-
ções (valor para membros e amigos não crentes). Divulguem para os seus amigos do bairro, faculdade, colé-
gio e trabalho. 

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 estra-
nhas”. O custo é apenas de R$ 60,00. Qualquer dúvida, procure a mesa de inscrição no final da quadra. 
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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 OUTUBRO 
 
  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 
   

NOSSAS ATIVIDADES DA SEMANA 
1. Retirada do forro de gesso dos banheiros e início da colocação do forro de PVC. 
3. Erradicação de dois coqueiros velhos na área onde vai funcionar o parquinho. 
4. Colocação das luminárias nas salas do primeiro andar. 
5. Colocação do forro nos corredores do 1° andar e rampa. 
6. Conclusão da instalação dos 4 ar-condicionado nas salas. 
7. Reordenação da distribuição elétrica nos banheiros. 

DÍZIMOS E OFERTAS 
Declaremos nossa fé em Deus como o supridor de nossas necessidades (Gn 14:20-23), 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. 

ORAÇÃO 
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; Rome-
ro Bizarria; Flávio Veloso; Zina Maria; Daniela; Laudileuza; Pr. Arthur Braga (IPJA); Maria de Deus; Maria Bio-
ne; Socorro Egito; Edilene; Andreza (saúde); Diác. José Sesostre, Izabel Ximenes e Max (recuperação). 

DOAÇÕES DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO COLÉGIO AGNES 
Essa semana recebemos doações de vestuários, alimentos e outros materiais que foram coletados no Colégio 
Presbiteriano Agnes Erskine com o objetivo de ajudar a nossa campanha para assistir famílias carentes perto 
da nossa comunidade e também do "Vem Jogar na IPCC". Que o Senhor abençoe e retribua com abundância 
cada um que colaborou. 

DEPÓSITOS EXCLUSIVO PARA MATERIAL DA IPCC 
Os depósitos disponíveis em nossa igreja são para armazenagem exclusiva de produtos e materiais de minis-
térios ou de ações ligadas diretamente à igreja. Pedimos aos irmãos que não solicitem, nem coloquem nes-
ses depósitos, pertences pessoais, bicicletas etc. 

OPORTUNIDADE PARA SERVIR EM UM MINISTÉRIO 
Os líderes de ministérios estão fazendo um esforço para facilitar a nossa membresia se envolver mais efeti-
vamente 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. 

ATENÇÃO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS! 
Pedimos que não deixem sua criança brincar no parquinho (temporariamente), pois ele encontra-se interdi-
tado por motivo dos preparos para sua relocação, impedindo-o de ser utilizado. Agradecemos sua compreen-
são.   


