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VISÃO IPCC 
 

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

             O CAMINHO DA VERDADE QUE LEVA À VIDA 
 
Quando o assunto é o que vai acontecer depois da 
morte, muitas opções, dúvidas e a incredulidade en-
contram hospedeiros cujas mentes e corações ficam 
atribulados (João 14.1). Durante sua vida neste mun-
do, Jesus declarou aos seus discípulos o que Deus ha-
via determinado revelar acerca da vida eterna (Jo 
17.1-3). Mesmo tendo convivido com Jesus por mais 
de dois anos, os apóstolos ainda não tinham uma 
concepção correta da Vida Eterna. Eles ainda esta-
vam presos à concepção de que o Cristo teria um im-
pério humano, material. Por isso, quando ouviram 
falar em um local junto a Deus, e que Jesus iria levá-
los para lá, Tomé, com sinceridade, expôs a sua dúvi-
da: "não sabemos o caminho" (João 14.5). Jesus falou 
do caminho que abre as portas da reconciliação do 
pecador com o Criador, e ele mesmo ordenou que 
essa mensagem fosse espalhada para todas as pesso-
as em todos os lugares da terra. Sabendo que a von-
tade de Deus é que todos sejam salvos (I Tm 2.5-6), 
buscaremos orientação nos escritos do apóstolo João 
acerca da declaração de Jesus ser o caminho da ver-
dade que leva à Vida (Jo 14.6). 
 
1 – “EU SOU o caminho” - Meio que conduz a Deus 
Um caminho é o meio pelo qual se sai de uma deter-
minada posição e se chega em outra. Esse conceito 
simples e claro foi usado pelo Senhor Jesus para mos-
trar que ele mesmo é o meio divino de se obter vida 
eterna. Há um consenso popular que afirma "os ca-
minhos das diversas religiões levam a Deus, pois Ele é 
um só". Embora exista um só Deus, Jesus não indicou 
múltiplos caminhos. É de suma importância verificar 
que a Bíblia é enfática em ensinar a existência de 
uma única opção: "A salvação só pode ser consegui-
da por meio dele [Jesus]. Pois não há no mundo intei-
ro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres hu-
manos, por meio do qual possamos ser salvos." (Atos 
4.12 - Ver também: I Timóteo 4.5 - João 3.36; 10:7-10 
- Romanos 10:9-12). Quando falamos em solução pa-
ra a morte que foi gerada pelo pecado, não existe 
caminhos ou atalhos. Somente Deus pode prover vi-
da, somente Deus tem o poder de restaurar vida, por 
essa razão Jesus Cristo, o Deus que se fez gente (João 
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1.12-14), morreu pelos pecadores e ressuscitou para dar vida. Ele é o caminho único e suficiente para 
que o pecador se encontre novamente com o seu Deus. 
 
2 – “EU SOU a verdade” - Orientação que guia 
Quando estamos trafegando em caminho para algum lugar é necessário que este caminho seja verdadei-
ro, pois mesmo que estejamos bem intencionados e determinados aonde queremos chegar, se o cami-
nho não for verdadeiro, todo esforço, tempo e gastos serão em vão. A palavra de Deus revelada para 
nós através da Bíblia é a verdade (João 17.17), e por ser verdade, ela guia seguramente os passos no ca-
minho que se deve andar (Salmo 119.105) para chegarmos a Deus. A palavra de Jesus através dos seus 
ensinos e mandamentos não deve ser desassociada dele mesmo, pois sendo ele verdadeiro Deus e ver-
dadeiro homem revelou toda a verdade de Deus para nós (João 17.4). Esta é a verdade que nos liberta 
(João 8.32), é a verdade que nos conduz ao reino dos céus e nos garante que, se dela não nos desviar-
mos, chegaremos junto ao Pai celeste (João 14.6). 
 
3 - “EU SOU a vida” - O objetivo final do caminho 
Ao fazermos a conexão entre Jesus ser o caminho e a verdade entendemos que o resultado é a vida. 
Através da sua graça e poder, Jesus abriu a porta de acesso a Deus, tornando-se o caminho que, ao per-
corrermos, teremos nossos pecados perdoados e a segurança de sermos recebidos por Deus. Como Je-
sus mesmo disse no início do Capítulo 14, é preciso crer nele e em Deus para não ter uma mente atribu-
lada e um coração atormentado. A fé exige que nós coloquemos toda nossa confiança que Jesus Cristo é 
a verdade. Jesus afirmou que: (1) Não existe alternativa humana para se chegar a Deus, mas ele é o ca-
minho; (2) Se não nos arrependemos dos nossos pecados, e crermos nele, seremos julgados e condena-
dos, mas ele é a verdade que liberta e através da sua morte e ressurreição teremos vida eterna, um lu-
gar no reino de Deus (João 14.2-3); (3) Somos incapazes de alterar a nossa situação de morte, mas ele é 
a vida. 
 
Conhecer e crer que Jesus Cristo é o único caminho preparado por Deus para todos aqueles que desejam 
ter vida eterna, isto implica em crer na verdade revelada pelo próprio Deus através da Bíblia. É impor-
tante perceber que não se trata apenas de conhecer uma boa notícia que pode salvar da morte, mas de 
confiar e entregar-se inteiramente a esta verdade. Quem ouve as palavras de Jesus e crer que elas são 
verdadeiras e crer que Deus o enviou a esse mundo tem a vida eterna (João 5.24). Por esta razão deve-
mos crer e anunciar para todos quanto pudermos que o caminho verdadeiro que leva a vida eterna é o 
Senhor Jesus Cristo. 
 
                                                                                                                                       Rev. Sérgio Lyra. 
 
Para pensar e decidir 
(1) Que evidências você pode mostrar que Jesus é o caminho para Deus? 
(2) Como evidenciar para o não cristão que a palavra de Deus é a verdade? 
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 Domingo:  31/03/2019 

 Pregador:  Sérgio Lyra 
 Presbítero:  Ely Aguiar 
 Diáconos: Arthur, Humberto e Saulo  
 Recepção: Bione, Tavares, Elizabeth e João 
 Estacionamento: Esdras e Wagner  
 Música: Ministério de música G-1 
 Multimídia: Paulo Lieuthier 

ESCALAS  

Domingo: 07/04/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero:  José Alexandre 
Diáconos:  Sérgio, Tavares e Vanildo 

Recepção:  Isabel, Lucas, Raquel e Rafael 

Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 

Música: Ministério de música G-2 

Multimídia: Lucas Fernandes 

 VAMOS PARA O CEL? 
“O Comunhão, Encontro e Lazer” é uma grande oportunidade que a nossa Igreja  oferece à membresia 
de estar reunidos em um ambiente fora da IPCC. Vamos viver juntos esse momento! Será no dia 1 de 
maio/2019 das 09h00 às 17h00 no Sítio Sapoti em Aldeia. O investimento é de R$ 10,00 por pessoa e cri-
anças até 03 anos não pagam. Inscrições com o casal Hélio e Beth após o culto.  

MATERIAL PARA AJUDAR A EVANGELIZAÇÃO 
O GPS MISSÃO disponibiliza no espaço amigo diversos materiais impressos que podem ajudar você a 
cumprir sua tarefa evangelística. São bíblias, livros e livretos com preços muito acessíveis. Tenha sempre 
com você uma porção da palavra de Deus para dar a alguém. 

CORAL DA IGREJA  
Todas as quartas-feiras a partir das 19:30 horas o coral da igreja tem os seus ensaios. Se você gostaria de 
fazer um teste com a sua voz para participar do coral procure o nosso irmão Leonardo ou sua esposa Al-
denise. Louvar a Deus com nossas vozes é um prazer. 

PROCURE ADORAR A DEUS COM PONTUALIDADE 
Registramos com satisfação que vários irmãos e irmãs estão decididamente chegando no início do mo-
mento da nossa adoração comunitária, tanto pela manhã quanto à noite. Adorar a Deus deve ser a atitu-
de prioritária e devemos demonstrar isso também através da nossa pontualidade. 
 

BERÇÁRIO PARA OS PEQUENINOS 
Disponibilizamos duas salas para mães e crianças pequenas de até um ano, onde pode ser feito ama-
mentação, troca de fraldas, higiene ou utilização de berços higienizados para descanso dos bebês. 

ÚLTIMO DOMINGO PARA SOLICITAR MEMBRESIA 
Se você quer fazer parte do grupo de solicitação de membresia para abril, hoje é o último dia para pre-
encher a sua ficha que se encontra na entrada da quadra. Ser membro da igreja implica em participar 
dos Ministérios, servir a Deus em múltiplas ações e participar das decisões da igreja. 
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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) 9931-96221 

CULTO DE CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO 
No domingo 21 de Abril as 7 horas da manhã teremos a celebração do culto da ressurreição. Este é um 
evento de muita alegria e satisfação para o povo de Deus. Reserve este dia com toda a sua família e es-
teja conosco adorando ao Senhor. Após o culto teremos o café da manhã comunitário. 

MUDANÇA DE SALA DO ANO 2 
Atenção alunos do ano 2 do presbítero André Lyra. Considerando a quantidade de alunos, o local de au-
las foi mudado para a sala 11 que fica em cima e ao lado da quadra. 

ORAÇÃO 
“Santificado seja o teu nome.” Que o teu santo e grandioso nome seja honrado e estimado acima de 
todas as coisas, especialmente no íntimo dos nossos corações e em todos os lugares do mundo. - John 
Piper. Ore por você, sua família, seus amigos, sua igreja e pelos seguintes irmãos e irmãs: Erick (filho do 
Diác. Sérgio, problemas de saúde); Osvaldo Oliveira (saúde); Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia 
Calife; Alaíde (mãe de Márcia Galvão, saúde); Norman Jaguaribe; Vanda Leitão (mãe dos Diác. Vanildo e 
Vladimir); D. Amélia (saúde); D. Alice Lyra (saúde); Sr. Ademário (saúde); Romero Bizarria (saúde); Flávio 
Veloso; Ivete Rocha; Zina Maria; Daniela (uma jovem crente doente, sobrinha do zelador Hélio); D. Lau-
dileuza (mãe da irmã Jaquilene) e Vânia Gomes. Você pode inserir pedidos de oração pelo e-mail: boleti-
mipcc@gmail.com ou pelo número 9931-96221 (WhatsApp). 

 ATIVIDADES SEMANAIS MÊS DE ABRIL 
Domingo: Culto Diurno - 09h00;  EDV  10h30; Culto Noturno - 18h30 
Segunda-feira: Culto de Oração / Mini Curso de Evangelização - 20h00 
Terça-feira: Reunião de Oração MJ - 20h00 
Quarta-feira: Ensaio do Coral - 19h30  
Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
Sexta-feira: Reunião de PGs - 19h30 
Sábado: Reunião MJ  e/ou MPA - 19h30 

ESTAMOS CRESCENDO EM NÚMERO 
Creio que você já percebeu que a nossa igreja tem recebido vários visitantes principalmente no culto à 
noite. Esteja atento para ajudá-los a encontrar um lugar, para ceder a sua Bíblia na hora da leitura e 
principalmente para um contato direto de boas-vindas. 

 TESOURARIA 

É bastante interessante o fato de Jesus ter falado mais do dinheiro do que sobre o céu e inferno juntos. 
Qual a razão? Ele pretendia mostrar qual o tema que deveria ser prioridade na vida dos Seus seguidores. 
Por isso Ele diz: “onde está o seu coração, aí está o seu tesouro” (Mt 6:21). É verdade que o dinheiro tem 
o seu lugar, mas quando serve de ferramenta usada para enaltecer a Deus. Bem escreveu John Piper: 
“Nós temos dinheiro para usá-lo de tal maneira que mostremos que o dinheiro não é nosso deus, mas 
Deus é nosso Deus e que Cristo é o nosso tesouro”. Muitos membros da nossa Igreja têm optado pela 
entrega dos seus dízimos e ofertas mediante depósito ou transferência bancários. Isso não apenas traz 
comodidade como também maior segurança. Recomendamos essa modalidade, principalmente para os 
dias de impedimento de vinda pessoal à IPCC. A IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76) trabalha com o Brades-
co, agência 1110 e conta corrente 10974-6. 


