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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” 

           SERVIR AO SENHOR COM EXCELÊNCIA  
 
 Quando o serviço é desassociado da nossa 
fé ele transforma-se num fardo. Difícil de 
carregar, é até contraditório, com o fardo leve 
prometido pelo nosso Senhor. Mas somos 
muitas vezes desafiados a refletir sobre 
excelência de uma maneira que ainda piora o 
fardo servil. Quando a nossa fé nos conduz a 
servir por mais que nos dê trabalho, e seja por 
vezes cansativo é prazeroso e um privilégio 
servir a este Deus tão grande e bom. Paulo, 
escrevendo a Tito, nos rememora através do 
serviço ao público como deve ser nosso agir, 
nossa conduta e também o quanto nossa fé 
está atrelado a todo esse processo. Tito 
capítulo três, em seus primeiros oito versículos 
nos apresenta esta tese. 
 
1. Serviço Público - Paulo após mencionar os 

deveres particulares, agora se volta e os 
admoesta em termos gerais. Como se 
quisesse dizer: “Todo aquele que não se 
recusa a viver uma vida boa e honesta 
voluntariamente tributará obediência aos 
magistrados”. Não há dúvida de que nesta 
sentença o apóstolo Paulo está nos 
recomendando benevolência para com 
nosso próximo ao longo de toda nossa 
vida. Além do mais, nós cristãos, não 
devemos nos vangloriar sobre os demais 
ou reprová-los por mais superiores que 
sejam sobre os demais. Afinal, a bondade 
é contrastada com o máximo rigor da lei; e 
a gentileza, com a amargura. E o modo 
apresentado é que a preservação da vida 
humana, seja efetivada através deste 
serviço público a todo aquele que se 
aproxima, sendo bons cidadãos e bons 
vizinhos. 
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2. Serviço Salvífico - Essa disposição que nos é comum, ela é advinda da salvação, como se 
Paulo dissesse: “Começastes a ser diferentes dos demais desde o momento em que Deus vos 
regenerou pela ação do Espírito Santo”. Sobretudo a graça divina manifestou-se a ele e aos 
demais quando foram iluminados no conhecimento do evangelho. E Deus jamais encontrará 
em nós algo digno de seu amor, mas ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. De 
modo que nós só conhecemos tais atributos pela fé, quando em Cristo ele se declara nosso 
Pai. Assim, nosso serviço não será melhor, no futuro, do que o foi no passado, a menos que 
Deus nos corrija através de seu chamamento. Sendo conduzidos a refletir que quanto mais 
cada um de nós excede nos dons mais excelentes, mais fica em dívida para com a 
misericórdia de Deus, que é o único veículo de nossas riquezas, pois em nós mesmos somos 
completamente pobres e destituídos de todas as coisas excelentes. 
 
3. Serviço Confiante - Neste momento final, Paulo espera que Tito enfatize os assuntos a 
respeito do que fora convencido, de modo firme e correto. E como pode ser feito? Quem tem 
sua fé posta em Deus, sejam criteriosos em aplicar-se aos feitos nobres. Concentrando seu 
pensamento nesses feitos de gratidão, aplicando-se com diligência, e fazendo delas sua 
principal preocupação. A benignidade do Pai, a obra do Espírito Santo são coisas não só 
excelentes em si mesmas, mas também benéficas. E quando são apropriadas pela fé, 
beneficiam os homens em geral, não esta ou aquela classe particular. Trazendo vida, luz, 
alegria e paz onde antes só havia morte, trevas, tristeza e medo. 
O nosso serviço está atrelado aos deveres que pertencem a cada indivíduo e a prudência em 
viver uma vida saudável e piedosa. Somado ao propósito do ensino, ou seja, o ensino cristão 
é para que os crentes se exercitem nas boas obras. É aos que crêem em Deus que se 
recomenda que sejam cuidadosos pelas boas obras, e  com isso ele quer dizer que a fé deve 
vir primeiro, de tal modo que as boas obras inevitavelmente venham em seguida. Paulo no 
final das contas nos ensina que qualquer coisa que for ensinada além disso é de pouco valor, 
porque não produz fruto perene e é de pouca utilidade; enquanto que, ao contrário, aquilo 
que contribui para a salvação é digno de louvor. Fé excelente produz serviço em excelência! 
 
 
                                                                                                            Rev. Rodrigo Buarque 
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 Hoje:  10/11/2019 

 Pregador:  Pr. Rodrigo Buarque 
 Presbítero:  Alexandre de Carvalho 
 Diáconos:  Eraldo, Saulo e Sérgio Lima 
 Recepção:  Bione, Beth e João Evangelista                                 
 Estacionamento: Esdras  
 Louvor: Ministério de música G-1 
 Multimídia: Lucas Fernandes 

ESCALAS                  

Domingo:  17/11/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra  
Presbítero:  Kalikoko Epalanga   
Diáconos:  Elienai, Hélio e Humberto   

Recepção:  Isabel, Lucas, Raquel e Rafael Bidô                                                      

Estacionamento:  Esdras e Wagner     

Louvor: Ministério de música G-2 

Multimídia: Lucas Lyra 

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.  

IDENTIDADE FEMININA 
É um Ministério da IPCC voltado para mulheres de TODAS as idades, que visa ao crescimento na Pa-
lavra e à comunhão entre as irmãs. Convidamos todas vocês a vivenciarem isso conosco no dia 
23/11, às 16h, com o tema “A mulher rixosa”, Palestrante: Flávia Pereira. Se puderem levem um lan-
chinho simples pra gente compartilhar no final. Acompanhe as atividades do ministério também pe-
lo instagram: @identidadefemininaipcc. Lembrando que este é o ultimo do Ano! 

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. 

REUNIÃO DO PRESBITÉRIO 
Na última segunda-feira, 04/11, o nosso irmão, Rev. Ronaldo Vasconcelos foi sabatinado pelo concí-
lio, conhecendo os irmãos que são membros e os representantes das igrejas, também se fez conhe-
cer através de sua vida e posicionamento teológico. Através desta reunião foi iniciado com êxito o 
processo de transferência do Rev. Ronaldo Vasconcelos para o POLN. 

ACAMPADENTRO MPJ 
Estamos muito felizes por tudo o que o Senhor proporcionou no último final de semana. Tanto na 
vida da equipe quanto na vida dos Juniores. Cristo foi proclamado e vivenciado nestes dias. Além do 
crescimento espiritual foi um tempo muito rico de comunhão e diversão. Que Cristo seja sempre 
glorificado através de suas vidas. 

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 
“Há no NT vários textos que falam que devemos orar no Espírito Santo, tais como Rm 8:26-27, Ef 
6:18, Tg 5:16 e Jd 20. O último texto diz ‘Orem guiados pelo Espírito Santo’. Isso não significa realizar 
a oração em línguas ou em êxtase particular, mas orar em harmonia com a vontade do Espírito San-
to e à luz do seu infinito poder. Em outras palavras: orar no Espírito Santo é efetuar nossas orações 
em sintonia com o desejo expresso de Deus e com a verdade do evangelho. É envolver Deus nas nos-
sas orações, suplicando sua ajuda e orientação, focalizando a nossa vida na dependência do Senhor. 
Assim, vivenciaremos nossa confiança em Deus de tal maneira que, nos momentos bons, louvamos e 
agradecemos a Deus por tudo e, em tempos difíceis, seremos encorajados pela lembrança de que 
Deus está conosco. Portanto, oremos com confiança depositada no Senhor, exultantes na completa 
dependência dEle.” – (R. X.) 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; Laudileu-
za; Pr. Arthur Braga (IPJA); Maria de Deus; Maria Bione; Socorro Egito; Edilene (saúde); Diác. José Se-
sostre, Izabel Ximenes; Max; Luíza; D. Zilma (saúde); Albérico e a nossa irmã Alaíde (mãe de Márcia 
Galvão), que se encontra hospitalizada. 

ACAMPAMENTO IPCC II 
Neste domingo estaremos com o balcão de inscrição funcionando, e se você quer fazer a sua e de 
sua família prepare-se para realizar após o culto da noite. Caso tenha alguma dúvida ou alguma pen-
dência não deixe de nos procurar. O pagamento pode ser feito em cheque ou no cartão de débito ou 
crédito. 

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. 

MINISTÉRIO CONSTRUTORES DE CASAMENTO 
Ontem (dia 09), tivemos mais um fechamento do Programa Unidade Total, onde oito casais foram 
recepcionados no Hotel Canariu’s em Gravatá. Concluindo assim um ciclo de muito aprendizado e 
edificação para o casamento. Ficamos gratos ao Nosso Deus e também aos que se envolveram neste 
serviço.   


