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VISÃO IPCC 
 

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

                   O GRANDE SHOW DE PENTECOSTES! 
                                                  At 2.1-13 
 

Eu confesso: não gosto de ir a shows! A ideia de 
uma multidão me apertando para assistir uma banda, 
por melhor que seja, não me atrai nenhum pouco. Por 
outro lado, é bem verdade que eu já estive em bons 
shows e que fiquei maravilhado com a banda e toda 
produção ali feita. Talvez você nunca tenha se maravi-
lhado em show, mas tenha se arrepiado com o grito de 
gol da torcida do seu time em um estádio, ou talvez vo-
cê já tenha provado uma comida em que cada sabor 
que saboreou em seu paladar fez você ficar admirado e 
assombrado. Na verdade, nós fomos feitos para nos 
maravilhar! Nós nos maravilhamos com a obra da cria-
ção de Deus e sua maravilhosa obra de redenção e isso 
nos leva a adoração. Aí está o elemento fundamental 
do maravilhar-se: adoração. Nosso assombro deve nos 
levar a glorificar a Deus! E não é a toa que Deus, na his-
tória, produziu grandes momentos de assombro. Um 
destes momentos mais emblemáticos, sem dúvida, foi a 
descida do Espírito Santo no Dia de Pentecostes relata-
do em Atos 2. Hoje, ao lermos e meditarmos neste tex-
to, também somos chamados a nos maravilhar com a 
grande obra de Deus.  

O segundo capítulo de Atos introduz três das mais 
importantes chaves de todo o livro: o enchimento do 
Espírito (vv. 1–13), o ministério evangelístico da igreja 
(vv. 14–41) e a vida comunitária dos crentes (vv. 42–
47). Neste momento, vamos nos deter no estudo dessa 
primeira parte, que trata do enchimento e capacitação 
pelo Espírito Santo de Deus.  

O grande show de Pentecostes (1-4) 
A festa de Pentecostes sempre ocorria no primeiro 

dia da semana e era assim chamada por ser 50 dias de-
pois do primeiro molho da colheita de cevada ser colhi-
do, bem como, 50 dias depois do primeiro domingo de-
pois da Páscoa. Também era chamada de festa das se-
manas ou festa das primícias por estar vinculada a pri-
meira colheita do trigo. Posteriormente associada com 
o dia da entrega da Lei no Sinai, essa festa reunia mui-
tos judeus que estavam longe de Jerusalém e que visi-
tavam a cidade para adoração. Nesse domingo, portan-
to, Cristo resolveu enviar de modo assombroso o seu 
Santo Espírito.  

Os discípulos estavam reunidos na parte superior da 
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casa de alguém, mas não estavam necessariamente em um culto. Ainda que esse fosse o dia em que a igreja 
passou a adorar a Jesus Cristo, o dia de sua ressureição, nada no texto nos faz crer que estivessem em culto 
ou mesmo em oração pedindo pela capacitação prometida por Jesus. No entanto, as circunstâncias especiais 
dessa história nos fazem crer que o Espírito Santo soberanamente e de forma repentina apareceu aos discí-
pulos.  

O grande show do Espírito Santo atingiu os sentidos dos discípulos. Primeiro, eles ouviram um vento, de-
pois viram línguas de fogo e, então, falaram em línguas estrangeiras. Esses três sinais maravilhosos demons-
tram o poder do Espírito de Deus, mas também mostram algumas de suas características. O vento é inespe-
rado e vai para onde quer (Jo 3.8) e ele também traz vida (Gn 2.7; Ez 37.9). O fogo aponta para o pacto da 
graça (Gn 15.17), para a independência de Deus (Êx 3.2) e a santidade de Deus, pois só Moisés poderia falar-
lhe no Sinai (Êx 19.18). Por fim, as línguas estrangeiras cumprem o que foi prometido em Lucas 3.16 e Atos 
1.8. Cristo estava batizando e capacitando o seu povo para testemunhar sua Palavra em todos os cantos do 
mundo. O batismo com Espírito Santo operado por Jesus Cristo é um dom do Espírito (At 2.38), onde o cren-
te torna-se habitado pela terceira pessoa da trindade (At 2.4) e recebe poder para testemunhar (At 1.8). Esse 
poder é a capacitação dada por Deus a todos os crentes ao regenerá-los, habilitando-os a purificação e pre-
gação. 

O texto nos diz que pessoas de várias regiões ouviram em suas próprias línguas as grandezas de Deus. 
Portanto, o dom de línguas aqui mencionado é habilidade sobrenatural de falar uma língua jamais aprendida 
de forma ordinária para apresentar a Palavra de Deus. É um dom que cumpre sua finalidade em “redimir Ba-
bel”, pois os crentes estão sendo reunidos de todas as línguas, povos e raças, mas também cumpre o juízo à 
Israel falado pelo profeta Isaías e o apóstolo Paulo (1Co 14.22; Cf. Is 28.11-12).  

A grande plateia de Pentecostes (5-11) 
Havia judeus piedosos de todas as nações para adorar a Deus na festa de Pentecostes. Lucas deseja rela-

cionar o caráter universal do evento de pentecostes com a presença de pessoas de diversas regiões. Ele está 
claramente fazendo referência ao chamado de Jesus para fazer discípulos de todas as nações (Mt 28.19). De-
vemos observar também a admiração que todo esse evento causou nos que ali estavam. Ao saberem que se 
tratava de homens simples, sem grande contato acadêmico, ficaram assombrados em como poderiam falar 
em tantas línguas e, podemos especular, tão bem. Deus estava maravilhando pessoas de vários povos para 
nos mostrar que esse é o chamado missionário. “Missões existem porque há pessoas que ainda não adoram 
a Deus” (John Piper). Por isso, os discípulos estavam sendo chamados para levar esse deslumbramento a to-
das as nações, pois importa que Deus ajunte seu povo, composto de todos seus eleitos, de todas as tribos, 
povos e raças.  

A grande diferença de reações (12-13) 
O texto termina nos falando sobre duas reações bem distintas a respeito do evento. Um grupo assombra-

do faz a pergunta mais importante de todas: “que quer isto dizer?”. O que nos mostra que os sinais por si 
mesmos não podem salvar. Somente a pregação da Palavra de Deus, junto ao Espírito Santo, transforma pe-
cadores em santos do Senhor. Daí a necessidade da explicação que o apóstolo Pedro dará nos versículos 14 a 
41. Porém, outra reação foi narrada. Outro grupo passou a zombar e afirmar que os discípulos não passavam 
de bêbados em plena manhã. Essas duas reações ainda se repetem na proclamação do Evangelho. Pois, en-
quanto para uns é vida, para outros é fogo que separa e que evidencia a incredulidade.  

O grande show de Pentecostes foi um evento único dentro da história da redenção. Ele não precisa ser 
repetido, mas os seus efeitos permanecem até hoje. Deus continua a converter e batizar homens de todas as 
tribos, povos e raças. Ele continua a demonstrar sua glória pelo poder da pregação e causar deslumbramento 
aos que o amam. Assim, a igreja continua a ser uma igreja empoderada e carismática. Empoderada pelo po-
der de Deus na pregação e carismática pelos dons dados por Cristo para capacitar a igreja a anunciar o seu 
Reino.  

                                                                                          Rev. Ronaldo Barboza de Vasconcelos 
 
Para pensar, decidir e praticar 

Você tem orado pela proclamação do Evangelho em seu bairro, cidade, estado e país? 
Você tem orado para poder pregar o Evangelho? 
Você se sente maravilhado com a obra de Deus na Criação e Redenção? 

      



Boletim Semanal    NOTÍCIAS E AVISOS       Página 3 

Lema  2019  — ¨Amor, Sabedoria e Pleno Entendimento¨ 

   
   
 Hoje:  03/11/2019 

 Pregador:  Pr. Ronaldo Vasconcelos 
 Presbítero:  Ely Aguiar 
 Diáconos:  Arthur e Elienai 
 Recepção: Alyna, Andrea Lemos e Cláudia                                  
 Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 
 Louvor: Ministério de música G-4 
 Multimídia: Paulo Lieuthier 

ESCALAS                  

Domingo:  10/11/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra  
Presbítero:  Alexandre de Carvalho   
Diáconos:   Eraldo, Saulo e Sérgio Lima  

Recepção:  Bione, Beth e João Evangelista                                                      

Estacionamento:  Esdras e Wagner   

Louvor: Ministério de música G-1 

Multimídia: Lucas Fernandes 

5º HAPPY DAY MICRIA 
Que tal um sábado inteiro com atividades que buscam o desenvolvimento espiritual do seu filho, 
além de muita diversão? É isso pais, estamos preparando o nosso “Happy Day” que acontecerá no 
dia 23/11 das 09h às 16h na IPCC. Esse momento é voltado para crianças de 03 a 09 anos de idade. 
Faça já a inscrição do seu filho. Mais informações, procurar Nathy Lugon, Janaína ou Marina na mesa 
de inscrições ao final do culto de hoje.  

REUNIÃO DO CONSELHO 
Na próxima terça-feira, 05/11, às 20h o conselho se reunirá como de costume para tratar acerca de 
assuntos pertinentes a nossa comunidade. Estejamos em oração para que a nossa comunidade seja 
conduzida pelo Espírito Santo. Que o Senhor acompanhe estes servos reunidos. 

REUNIÃO DO PRESBITÉRIO 
Amanhã, dia 04/11, às 19h30, o presbitério que nossa igreja está jurisdicionada, se reunirá. Um dos 
assuntos da pauta é receber, ouvir e transferir o ministro eleito para nossa comunidade, Rev. Ronal-
do Vasconcelos. Oremos pela reunião, e também pelas demais comunidades de nosso presbitério. 

SEGUNDO RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS 
Neste mês de novembro continuamos recebendo as solicitações para novos membros da igreja. Se 
você deseja ser membro da IPCC, vá até a caixa na entrada da quadra, Retire e preencha o formulá-
rio de solicitação com seus dados e devolva na parte inferior da mesma caixa. Em seguida você será 
contatado para uma conversa pastoral. 

SOM IPCC 
Com a mudança de cidade de nosso irmão Pedro, estaremos oferecendo novo treinamento para os 
irmãos interessados em servir nessa área de nossa igreja. Iniciaremos as aulas teóricas, e em sequên-
cia as aulas teóricas. Procure o Pr. Rodrigo para mais informações. 

ADAUTO LOURENÇO 
Nesta semana (na segunda e terça), fomos ricamente abençoados com a presença do prof. Adauto 
Lourenço. Ele pôde ministrar quatro palestras e nos lembrou da nossa responsabilidade no reino, 
atuando como estudantes e profissionais que devem glorificar a Deus com nossos dons e talentos. 

ACAMPAMENTO IPCC 
Nos dias de feriado de Carnaval, nós como igreja, estaremos aproveitando a oportunidade ímpar de 
estreitar laços eternos de amizade e irmandade. Procure mais informações quanto a valores e aos 
quartos que ainda estão disponíveis. Não deixe para última hora e aproveite a disponibilidade de 
parcelamento. 
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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 NOVEMBRO 
 
  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 
   

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; Romero Bizarria; Flávio Veloso; Zina Maria; Daniela; Laudileuza; Pr. Arthur Braga (IPJA); 
Maria de Deus; Maria Bione; Socorro Egito; Edilene (saúde); Diác. José Sesostre, Izabel Ximenes; 
Max; Luíza; D. Zilma (saúde); Albérico e a nossa irmã Alaíde (mãe de Márcia Galvão), que se encontra 
hospitalizada. 

FÉ E CIÊNCIA 
Como dito aos irmãos no dia do evento e estendendo ao conhecimento de nossa comunidade. Agra-
decemos ao nosso bom Deus pela vida de cada irmão que se dispôs a servir no seminário e que o fez 
com tanto zelo e afinco. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida de cada irmão e irmã. 

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) Agência 
1110 Conta Corrente 10974-6. 

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, também temos uma pequena lembrança pa-
ra você conhecer melhor as Verdades da Fé Cristã. 

CULTO DO MPA 
Na próxima sexta, dia 08, os adolescentes de nossa igreja se encontrarão mais uma vez para cultuar 
ao nosso Deus. O culto se inicia às 19h30. Além do momento coletivo de culto, também é importan-
te por estarem completamente conectado com o pequeno grupo deles, “Um complementa o Ou-
tro”. 

IGREJA EM JOÃO ALFREDO 
o Rev. Arthur Braga, pela graça de nosso bondoso Deus, tem tido a oportunidade de trabalhar nes-
ses últimos dias proclamando o Evangelho a diferentes etárias da cidade. Neste mês ele atendeu o 
chamado a um grupo de crianças e também teve o privilégio de atender um grupo de idosos. Deus 
se compadeça desta cidade e use o seu servo para sua glória. Deus seja Louvado. 

VISITA A IGREJA DE JOÃO ALFREDO 
O Presb. Ely no dia 10 de novembro estará visitando a nossa igreja filha em João Alfredo. Esta é uma 
oportunidade que você tem a cada mês de se juntar com alguns irmãos e conhecer o trabalho missi-
onário que mantemos naquela cidade. 


