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VISÃO IPCC 
 

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

                   EVANGELIZAÇÃO DE PRESENÇA 
 
No primeiro século a realidade social imponha uma 
diferença muito grande entre os que tinham recursos 
e os que não tinham recursos materiais. O relaciona-
mento trabalhista às vezes chegava a produzir pesso-
as que se vendiam como escravos para ter o que co-
mer e onde morar. Além disso havia muitas pessoas 
que trabalhavam através da economia de subsistência 
tais como agricultores, pescadores, cuidadores de ani-
mais, etc. Um pouco acima dessa camada estavam os 
profissionais que de tinham alguma habilidade, ferrei-
ros, construtores e artesãos. Nessa última categoria 
se encontrava uma senhora chamada Dorcas, prova-
velmente viúva, da cidade portuária de Jope. Ela era 
costureira e a sua presença como cristã impactou for-
temente aquela cidade (At 9.36-42). 
 
1 – A necessidade de dedicar tempo para servir 
O escritor bíblico não relata como foi que Dorcas se 
tornou uma cristã, nem há quanto tempo ela pratica-
va a sua fé. Entretanto, o relato é suficiente para en-
tender que as suas atitudes a distinguia dentre as de-
mais senhoras da cidade. Merece destaque que Lucas 
em sua pesquisa recebeu informações do impacto 
causado por aquela irmã, bem posterior ao tempo em 
que o fato relatado aconteceu. A presença de Docas 
como cristã na cidade de Jope tornou-se evidente por 
suas atitudes em prol de ajudar pessoas carentes (At 
9.36). Porque ela era serva do Senhor Jesus Cristo, o 
seu coração se movia em compaixão por pessoas que 
eram colocadas à margem da sociedade e não tinham 
acesso a roupas, e isto ela podia fazer, pois costurar 
era uma de suas habilidades (At 9.39). Dorcas apre-
sentava as características da evangelização de presen-
ça, pois era conhecida como cristã e reconhecida pe-
las boas obras que praticava. 
 
2 - Deus usa o testemunho da presença cristã 
Pela ação soberana de Deus, uma doença mortal so-
breveio àquela senhora bondosa e ela veio a falecer 
(At 9.37). Os irmãos da igreja, vários moradores e as 
pessoas pobres que eram beneficiadas pelo seu traba-
lho lamentaram profundamente aquela perda e pas-
saram a questionar como iriam superar não ter a aju-
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da preciosa que recebiam. Foi naquele contexto difícil que humanamente não teria solução, que Deus 
resolveu manifestar o seu poder, ressuscitando Dorcas através do Apóstolo Pedro (At 9.38-41). A morte 
de Dorcas atraiu muitas pessoas para sua casa, e isto foi usado por Deus para que a revelação da autori-
dade de Jesus sobre a morte fosse publicamente revelada através da situação de dor e perda que a igre-
ja estava passando. Até a enfermidade, o sofrimento que Dorcas suportou e a sua experiência parcial da 
morte serviram como testemunho vivo e claro da presença cristã em Jope e isto atraiu a atenção de 
muitas pessoas. 
 
3 - A  evangelização de presença abre portas para proclamação 
O testemunho da presença de uma única senhora cristã em Jope e a manifestação maravilhosa do Poder 
de Deus foram as molas propulsoras da notícia que se espalhou por toda a cidade (At 9.42). Embora não 
haja uma descrição detalhada do que aconteceu após a ressurreição de Dorcas, é aceitável entendermos 
que muitas outras pessoas se aproximaram dela e dos irmãos e irmãs crentes daquela igreja, querendo 
saber o que havia acontecido, e nesse encontro, a verdade preciosa acerca da Graça de Jesus foi anunci-
ada. O resultado encontra-se registrado no livro de Atos 9.42: "e muitos creram no Senhor.". Perceba 
que inicialmente a presença foi o ponto de contato com os não cristãos, depois o Senhor manifestou po-
der, o testemunho ganhou proporções amplas e a igreja anunciou o evangelho para muitos da cidade.  
 
A simples realidade do cristão viver em meio a não cristãos permite que a evangelização de presença 
seja praticada. Quando os filhos de Deus tem procedimentos que refletem e imitam a pessoa do Senhor 
Jesus Cristo, a prática de vida jamais passará desapercebida. É impossível não notar uma luz que brilha 
na escuridão, é impossível não notar que o sal está presente no alimento (Mt 5.13-16). Quem tem real-
mente a presença transformadora do Espírito Santo em sua vida, já possui os meios necessários para 
marcar através da sua presença. Seja onde for, trabalhe, viva e se divirta, por ser filho de Deus, o crente 
com a sua presença abrirá portas para testemunhar acerca de Jesus e presenciar a manifestação do po-
der de Deus. 
 
        Rev. Sérgio Lyra. 
 
Para pensar e agir 
1. O que você poderia fazer para deixar a sua presença cristã mais evidente? 
2. Que atitudes cristãs seriam impactantes no ambiente de trabalho ou estudo? 
3. O que fazer para se conscientizar que todas as nossas ações podem e devem ser usadas como evan-

gelização de presença? 
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Domingo:  17/03/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero:  Antônio de Lemos 
Diáconos:  Arthur, Tavares e Vladimr 
Recepção: Josemere, Rosângela, Cleonice e Ro              
berto Bione. 
Estacionamento: Esdras e Wagner  
Música: Ministério de música  G-3 
Multimídia: Lucas Fernandes 

ESCALAS  

Domingo: 24/03/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero:  Ely Samuel Aguiar 
Diáconos:  Elienai, Hélio e Sérgio Lima 

Recepção:  Alyna, Andréa Lemos e Cláudia 

Estacionamento:  Mário e Neto Tibúrcio 

Música: Ministério de música G-4 

Multimídia: João Lieuthier 

COPOS DE ÁGUA NA QUADRA  
Solicitamos aos irmãos que não levem copo de água para o interior da quadra durante as nossas celebra-
ções de culto. Essa ação pode distrair a adoração de outros. 

PONTUALIDADE COMO ADORAÇÃO AO NOSSO DEUS 
Registramos que vários irmãos decidiram chegar no horário marcado para o início das nossas celebra-
ções de adoração a Deus. Que essa seja uma prática contínua e contagiante e que demonstre a nossa 
prioridade no serviço ao Senhor. 

NOTA DE FALECIMENTO 
Com pesar registramos o falecimento da mãe do nosso irmão Emir Calife no dia 12. A igreja intercede 
por consolo e oferece a família o seu carinho e aconchego fraterno. 

CURSO MINHA IGREJA 
Durante o mês de abril será oferecido no horário da EDV para todos aqueles que desejam ser membro 
da nossa igreja, informações muito importantes através do curso Minha Igreja. Se você ainda não preen-
cheu o formulário de solicitação de membresia, por favor faça isso até o final deste mês. 

UMA AÇÃO QUE É FEITA COM ALEGRIA  
Se você identificar alguma necessidade ministerial da igreja ou na nossa estrutura física e desejar ajudar 
ou contribuir, procure um dos pastores e externe a sua disponibilidade e como você pode ajudar. Nossas 
ações é a expressão do nosso serviço a Deus com alegria. 

ATENÇÃO EX-ALUNOS PESRSPECTIVAS 
Você que é membro da nossa Igreja e já fez o “Perspectivas”, amanhã (18-03) às 19:30, haverá uma reu-
nião com o Pastor Sérgio. Sua presença será muito importante. 



Boletim Semanal     NOTÍCIAS E AVISOS       Página 4 

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 

 ORAÇÃO  
“A oração continua a ser um dos grandes e gloriosos mistérios do universo — é incompreensível que o 
Deus soberano que tem todo o conhecimento e sabedoria ordena o andamento do seu mundo em res-
posta às nossas orações. Mas este é o testemunho uniforme da Escritura. Deus ouve e responde as ora-
ções do seu povo.” - John Piper. Portanto, ore por você, sua família, seus amigos, sua igreja e pelos se-
guintes 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 do-
ente, sobrinha do zelador Hélio) e Vânia Gomes. Você pode inserir pedidos de oração pelo e-mail: boleti-
mipcc@gmail.com ou pelo número 9931-96221 (WhatsApp). 

 TESOURARIA 
Nossa tendência é usar o texto de Malaquias para instruir ou reforçar a necessidade de se dar o dízimo e 
com isso insistimos no agravante de se roubar a Deus. Malaquias é um texto profético de natureza exor-
tativa, porém há outros textos que ensinam sobre o dízimo. Por exemplo, Deuteronômio e Levítico são 
textos com leis, não no sentido grego de código penal (onde se institui uma ordem e se prescreve as san-
ções para os infratores), mas no conceito hebraico de lei (torah) como instrução, onde se ensina como o 
povo deve ser fiel a Deus em todos os seus dias de vida na terra. Em Malaquias, existe uma matéria de 
fato: o povo está usando dinheiro que pertence ao Templo para seus próprios interesses. Já em Deutero-
nômio (14:23) se afirma que o dízimo é “para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias”. 
Desse modo, aqui na Igreja, para cumprir o ensinamento e ter maior comodidade, podemos realizar as 
contribuições de forma presencial nos cultos dominicais ou mediante depósito ou transferência bancá-
rios. Dados bancários da IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76): Bradesco (237), agência 1110 e conta corren-
te 10974-6. 

 EDV -  I  SEMESTRE/2019 
 
Térreo 
Sala 01 - Família (Cantina) Presb. Wellington e Diác. Eraldo 
Sala 02-  Berçário - Micria 
Sala 03 - Pré-Adolescentes - Williams, Mateus e Soely 
 
1° Andar 
Sala 11- Jovens - Sérgio L. Lyra e Sem. Reginaldo 
Sala 12- Aprofundamento Bíblico - Pr. Rodrigo 
Sala 13- Liderança - Pr. Sérgio e Presb. Rubem 
Sala 14- Unidade Total - Sílvio e Agenor 
Sala 15- Ano 1 - Josemere e Albérico 
Sala 16- Ano 2 - Presb. André e Lucas Fernandes 
Sala 17- Ano 3 - Presb. Kalikoko e Pr. Sérgio 

2° Andar 

Sala 21- Adolescentes - Nataly Lugon e João Lieuthier. 

LEMBRE: NOSSO CELULAR MUDOU  
Para falar com a nossa secretaria através do celular o número agora é 99319-6221. O fixo é o mesmo 
3432.3629. 


