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VISÃO IPCC 
 

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

                   EVANGELIZAR É APRESENTAR A CRISTO 
 
Os seres humanos são caracteristicamente relacio-
nais, isso significa que informações de vários tipos 
são passadas e recebidas constantemente. No que se 
refere aos relacionamentos pessoais, pelo menos 
dois fatores possuem grande influência quando se 
trata de conhecer alguém: a reputação e caráter de 
quem apresenta e o interesse para com a pessoa 
apresentada. Essa dinâmica comportamental pode 
ser bem entendida quando se trata, por exemplo, de 
se apresentar a um amigo doente um médico especi-
alista. É nesse conceito que se insere o processo de 
pregação do evangelho para pessoas que conhece-
mos que nos relacionamos. O Cristão recebeu a or-
dem de ser testemunha de Jesus por onde ele andar 
para todas as pessoas (At 1:8). Entretanto, a obedi-
ência à missão não significa que suas ações não influ-
enciam quem dele ouve o anúncio do evangelho. O 
relato das ações de André e Felipe no evangelho de 
João 1:40-49 serve de base para compreendermos a 
evangelização como apresentar a pessoa de Cristo 
para outros. 
 
1 - Pessoas em busca de conhecer o Messias. O tex-
to de João 1:40-49 cita especificamente o nome de 
quatro homens que estavam interessados em conhe-
cer o Messias que haveria de vir: André, Pedro, Felipe 
e Natanael. Segundo o relato, André fazia parte dos 
discípulos de João Batista e quando ouviu do próprio 
João a apresentação da pessoa de Jesus (Jo 1:36), 
deixou de seguir a João e passou a seguir a Cristo (Jo 
1:37,40). O que havia em comum entre aqueles qua-
tro homens era o desejo profundo de ser discípulos 
de Cristo, o Messias anunciado por João Batista. A 
mensagem do Evangelho vai de encontro das neces-
sidades das pessoas, pois apresenta a oportunidade 
de conhecer a pessoa de Jesus, o único capaz de sa-
tisfazer plenamente as principais carências do ser hu-
mano, o único capaz de dar perdão de pecados e vida 
eterna. Jesus Cristo é uma pessoa, Ele é o Deus que 
se fez gente e está vivo e presente entre nós. A busca 
por Deus não é satisfeita apenas pelo saber da notí-
cia verdadeira e boa da graça, mas através de um en-
contro com Jesus. 

 

 André Lyra  Kalikoko Epalanga 

 Antonio de Lemos  Rubem Ximenes 

 Ely Samuel Aguiar  Wellington Oliveira 

 José Alexandre  

 Arthur Garnier  Saulo da Silva 

 Elienai Freire  Sérgio Lima 

 Eraldo Barbosa  Severino Tavares 

 Hélio Rêgo  Vanildo Leitão 

 Humberto Lima  Vladimir Leitão 
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2 - O desejo de fazer Cristo conhecido impulsiona a proclamação. Facilmente verifica-se que tanto An-
dré quanto Filipe ao se encontrarem com Jesus Cristo foram convencidos que Ele era o Enviado de Deus, 
o Messias. Isso fez com que eles imediatamente fossem procurar seus parentes e amigos próximos para 
que esses também conhecessem a Jesus. Essa atitude mostra a prática de vida missional que cada crente 
deve ter. Quem já conhece a Jesus deve ter o desejo forte e vibrante de apresentá-lo a outras pessoas. 
Há no texto bíblico um aspecto muito importante. Tanto Filipe quanto André traziam como testemunho 
a sua convicção pessoal: "Achamos o Messias" (Jo 1:41). É desta maneira que cumprimos a ordem de ser 
testemunha de Jesus no mundo. Nós somos o exemplo do que Cristo pode fazer nos outros e por causa 
disso a nossa vida se torna um testemunho da Graça de Jesus. Merece destaque também o fato de que 
André e Filipe não demoraram para pregar o evangelho aos seus conhecidos próximos (Jo 1:41,44). 
 
3 - A confirmação da verdade está no próprio Cristo. Conhecendo o caráter do seu irmão André, Pedro 
não demorou em concordar com o convite de ir até Jesus (Jo 1:42). Sendo eles irmãos e amigos de pro-
fissão, muito provavelmente já tinham conversado sobre as profecias de João Batista acerca da proximi-
dade de chegada do Messias. Entretanto foi no encontro de Pedro com Jesus que o seu projeto de vida 
foi mudado. Pedro foi chamado de Cefas e foi transformado em um pescador de almas. No caso de Fili-
pe, ele foi procurar seu amigo Natanael e este questionou o fato de Jesus ser de Nazaré como uma difi-
culdade de crer que Ele era o Messias. Todavia Filipe Não se preocupou com isso e simplesmente lhe dis-
se: "Venha ver" (Jo 1:46). Ao encontrar-se com Cristo, Natanael também foi convencido de que Jesus é o 
Deus eterno e Salvador (Jo 1:47-49). Não somos nós que convencemos as pessoas de que Jesus Cristo é 
Deus e tem poder para salvar. A confirmação e aplicação da verdade do Evangelho é uma ação soberana 
de Deus na vida daquele que houve as boas novas do Evangelho de Jesus. Mas cabe a cada um de nós 
ser o veículo dessa apresentação. 
 
A tarefa de evangelização que nos foi dada implica em apresentarmos a pessoa de Jesus Cristo através 
de palavras e com ações da nossa própria vida. O testemunho de Jesus que damos é o fato de que já o 
conhecemos e com Ele vivemos. Ele não apenas transformou a nossa vida mas a preencheu dando-lhe 
sentido, objetivo e paz. Se você é um crente em Jesus Cristo transformado pela graça da Cruz, demons-
tre sua salvação através da apresentação de Cristo às pessoas com as quais você convive. 
 
                                                                                                                                                      Rev. Sérgio Lyra. 
 
 
Para pensar e decidir: 
(1) De que maneira a sua vida com Cristo tem sido instrumento de evangelização? 
(2) Como um cristão deve proceder para que Cristo seja visto nele? 
(3) Como usar a sua vida para apresentar a pessoa Cristo? 
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 Domingo:  10/03/2019 

 Pregador:  Sérgio Lyra 
 Presbítero:  André Lyra 
 Diáconos: Saulo, Eraldo e Sérgio Lima 
 Recepção: Rafael, Marília, Isabel e Lucas 
 Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio  
 Música: Ministério de música 
 Multimídia: Paulo Lieuthier 

ESCALAS  

Domingo: 17/03/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero:  Antônio de Lemos 
Diáconos:  Vladimir, Arthur e Tavares 

Recepção:  Josemere, Rosangela, Roberto e 
Cleonice 

Estacionamento: Esdras e Wagner 

Música: Ministério de música 

Multimídia: Lucas Fernandes 

RETOMADA DO CORAL IPCC 
O casal Leonardo e Aldenize é o novo responsável pelas atividades do coral. Após aceitar o convite do 
Conselho, ele se mostrou animado e alegre em retomar as programações do cântico harmonioso de lou-
vor ao nosso Deus. Se você é membro da igreja e deseja participar desse serviço, procure o casal e faça o 
seu teste vocal. 

MENSAGENS SOBRE EVANGELIZAÇÃO  
Evangelização é o nosso segundo propósito a ser abordado a partir de março com 6 mensagens. Consi-
derando que o propósito principal da nossa vida é adorar a Deus, a nossa responsabilidade missionária é 
fruto do nosso desejo sincero de glorificá-lo e do amor para com aqueles que ainda não conhecem a 
Cristo. Procure estar presente nos cultos dos domingos, aprenda e pratique. 

LEMBRE-SE: O ÚLTIMO DOMINGO É EVANGELÍSTICO 
Os pastores reservaram a mensagem do último domingo de cada mês para trazer uma meditação sobre 
a graça salvadora de Jesus Cristo. Assim, recomendamos que os irmãos convidem aquelas pessoas a 
quem estão testemunhando e falando da Graça de Jesus para estarem conosco nesse dia, ouvindo a 
mensagem de salvação. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR  
Neste domingo celebramos no culto da manhã e no da noite a Ceia do Senhor. Esta celebração é a ex-
pressão visível da presença de Jesus Cristo entre nós unindo-nos a Deus e uns aos outros. Participar da 
comunhão é um privilégio de todos aqueles que são membros da Igreja de Cristo. Coma do pão e beba 
do vinho, e seja abençoado da sua comunhão com Jesus e Sua igreja. 

UMA GRANDE BENÇÃO DE COMUNHÃO E APRENDIZADO   
Foram mais de 200 pessoas entre membros e convidados que participaram das reuniões e dos momen-
tos de comunhão no nosso retiro de carnaval. Que o Senhor continue dando a nós mais amor, sabedoria 
e pleno entendimento para decidir melhor (FL 1.9-10). 

DISPONÍVEL PARA VOCÊ  
Através do ministério GPS você pode adquirir o livro Conhecendo Verdades da Fé Cristã que apresenta o 
plano de salvação de Deus para as pessoas. Vá a mesa no final da quadra e adquira a quantidade que 
precisar. 
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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 

 ORAÇÃO  
O diabo odeia a oração. Nossa carne naturalmente não gosta dela. Portanto, a oração não é algo que 
flui espontaneamente, completa e apaixonadamente, do fundo do nosso coração. A oração requer 
uma disciplina sempre renovada. Na presença de Deus, 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; Teresinha Calife (na UTI do Hospi-
tal Português, mãe de Emir); 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) e Vânia Gomes. Você pode inserir pedidos de oração pelo e-mail: boleti-
mipcc@gmail.com ou pelo número 9931-96221 (WhatsApp). 

 TESOURARIA  
O dízimo nos lembra que tudo o que possuímos pertence a Deus. Pois o Senhor não possui apenas 
os primeiros 10%. Ele é o dono de tudo. Se Deus não é o Senhor de todas as nossas posses, Ele não é 
o nosso Senhor. Muitas pessoas participantes em nossas igrejas são possuídas por suas posses. 
Aprender a entregar o dízimo ajuda as pessoas a cuidar do que têm e a colocar Deus em primeiro 
lugar em suas vidas. Aqui na Igreja, para a sua maior comodidade, podemos realizar as contribuições 
de forma presencial nos cultos dominicais ou mediante depósito ou transferência bancários. Dados 
bancários da IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76): Bradesco (237), agência 1110 e conta corrente 10974
-6. 

 IDENTIDADE FEMININA  
 Sabia que o IDENTIDADE FEMININA já completa 2 anos agora em março? Esse ano estamos usando 
como base para nossas conversas os relatos bíblicos sobre algumas mulheres e, esse mês, será a vez 
de ¨Lídia¨. Programe-se para ser edificada e também para comemorar conosco no dia 16/03. Se pu-
der leva um lanchinho pra gente compartilhar. Por fim, ressaltamos que o evento é para mulheres 
de TODAS as idades! Contamos com você! Mais informações: Carol Vilar (984021218).  

 REUNIÃO DO CONSELHO  
 Ocorrerá terça feira (12/03) às 20:00, pedimos oração pela reunião, considerando as importantes 
decisões que serão tomadas em relação à nossa igreja. 

 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. 
 


