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VISÃO IPCC 
 

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

FUNDAMENTOS DA EVANGELIZAÇÃO POR AMIZADE 
 
Houve um período na igreja primitiva de crescimento 
amplo pela pregação dos apóstolos. A reação dos lí-
deres judeus fez com que os seguidores de Jesus fos-
sem fortemente perseguidos, destacando-se a atua-
ção violenta produzida por Saulo de Tarso. Estevão 
havia sido apedrejado por sua fé e Paulo ia pelas ca-
sas que têm dia aqueles que proclamavam a fé cristã 
em Jerusalém, o que provocou uma fuga em massa 
de cristãos daquela cidade (At 8.1-3). O poder de 
Deus agiu sobre o então perseguidor Saulo e o trans-
formou no servo Paulo. Com essa intervenção divina 
o cenário para a igreja volta a um período de paz (At 
9.31). Foi nesse ambiente que a igreja estabeleceu 
novas relações de amizade nas cidades onde estava 
dispersa, cresceu e se multiplicou. O livro de Atos re-
gistra quatro ações que foram praticadas pela igreja 
e que devem ser duplicadas ainda hoje em tempo de 
paz. 
1 – Fortificar-se na Palavra e na fé. O fundamento 
da igreja do Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus 
revelada nas Sagradas Escrituras (Ef 2.20). Devemos 
entender que toda ação missionária tem um funda-
mento doutrinário. A doutrina funciona como os tri-
lhos de um trem, os quais dão segurança e direção, e 
a ação da igreja seria o trem que passa por esses tri-
lhos. Uma igreja fraca na doutrina revelada na Bíblia 
é como criança que pode ser facilmente influenciada, 
ou como um monte de palha que é levado pelo vento 
(Ef 4.13-15). O livro de Atos registrados que a igreja 
perseverava na doutrina dos Apóstolos (At 2.42) e à 
medida que ela se expandia, fosse momentos de per-
seguição ou de paz, ela buscava fortalecer-se na ora-
ção e na fé pelas Escrituras, e isso marcou a Igreja 
Primitiva. 
2 – Caminhar  demonstrando respeito a Jesus. A ex-
pressão traduzida por "respeito ao Senhor" é literal-
mente "temor ao Senhor". Significa mais do que con-
sideração, pois diz respeito à consciência de superio-
ridade de Jesus em poder, perfeição, santidade e au-
toridade. Provérbios declara que para ser sábio é 
preciso Temer a Deus, e quem despreza a Deus vive a 
vida como um tolo (Pv 1.7, 28-32). Esta ação não po-
de estar limitada ao culto coletivo ou simplesmente a 
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algumas ações da vida. Quando o respeito a Deus é praticado pelo cristão, Cristo é visto em sua vida, 
quer seja nas palavras, nas ações, nas vestimentas, nas decisões, etc. Era assim o testemunho que a igre-
ja primitiva dava por onde seu membros viviam ou passavam. Lucas registra isso como uma marca que 
ficou indelével, não apenas em Jerusalém, mas nas cidades de Samaria e da Judeia (At 9.31). Quando o 
respeito a Deus é atitude prioritária da vida do crente é impossível não notar que ele é seguidor de Je-
sus. 
3 – Buscar a ajuda do Espírito Santo. Considerando que o Senhor Jesus Cristo deu ordens e instruções 
aos seus seguidores de serem suas testemunhas em todos os lugares e pregar o evangelho para as pes-
soas com quem convivem, podemos pensar que tal tarefa depende apenas das nossas capacitações, ha-
bilidades e aprendizados. Isto é um grande erro! A tarefa da evangelização jamais irá produzir frutos se 
não estiver acompanhada da ação poderosa do Espírito Santo. O crente precisa buscar ajuda no Espírito 
Santo para evangelizar com poder. Assim como os primeiros crentes de Jerusalém tiveram que esperar a 
ajuda do Espírito Santo para testemunhar, assim também nós temos que buscar o mesmo poder do Espí-
rito (At 1.8). A tarefa de evangelizar os nossos amigos, parentes e conhecidos não é simplesmente expor 
verdades da Bíblia ou tentar convencê-los de que Jesus é o Senhor e Salvador. A evangelização é uma 
tarefa que deve ser executada com a unção do Espírito. Vida de pecado, vida onde a oração é rara, vida 
onde a Bíblia perdeu importância produz um deserto na evangelização. Atitudes como estas entristecem 
o Espírito Santo e deixam o cristão sem poder para evangelizar. 
4 – Proclamar o evangelho às pessoas. O relato de Atos 9.31 mostra que o número dos crentes crescia. 
O que significa explicitamente que os cristãos que estavam naquelas cidades anunciavam a Jesus. Não 
pode haver salvação se Cristo não for pregado (Rm 10.14-15), "Pois não há no mundo inteiro nenhum 
outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos." (At 4.12). Deus 
estabeleceu que é através do seu povo escolhido que a mensagem de salvação em Jesus Cristo será co-
nhecida. A igreja crescia constantemente e isso foi registrado seis vezes no livro de Atos (2.45; 5.14; 5.7; 
9.31; 12.24 e 19.20). Uma igreja que busca ajuda no Espírito Santo, que procura fortalecer-se na fé e nas 
verdades reveladas nas Sagradas Escrituras e que caminha demonstrando temor pelo Senhor Jesus Cris-
to, abre larga portas para a proclamação do Evangelho com poder e autoridade. 
 Creio que você pode perceber que a sua vida de comunhão com Deus, oração, fé e busca pela ver-
dade da Bíblia são os fundamentos que vão permitir você ser um crente que testemunha e mostra atra-
vés da sua vida a pessoa de Cristo. A evangelização por amizade aproxima uma pessoa que já é filha de 
Deus de outra que ainda precisa conhecer a Jesus Cristo e a sua salvação. A oferta de amizade através de 
relacionamentos íntegros e de um testemunho de fé seguro e firmado em Cristo é, sem dúvida nenhu-
ma, uma excelente oportunidade de testemunhar e pregar o evangelho onde vivemos, estudamos, tra-
balhamos e nos divertimos. Oro para que a igreja use os trilhos do caminhar no temor do Senhor, forta-
leça sua na fé e na palavra, sempre busque ajuda do Espírito Sando e proclame a Cristo. 
Rev. Sérgio Lyra 
 
(1) Como você pode melhorar a sua oferta de relacionamento íntegro e pregar o evangelho? 
(2) O que fazer para um crente demonstrar melhor o seu temor ao Senhor? 
(3) O que fortalece a fé de um crente e a sua dependência de Deus? 
(4) Em que circunstância de que maneira devemos buscar ajuda do Espírito Santo? 
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  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 
  Louvor: Ministério de música G-2 
  Multimídia: Lucas Fernandes 

ESCALAS           

Domingo:  14/04/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero:  Kalikoko Epalanga 
Diáconos:  Elienai, Eraldo e Hélio 

Recepção:  Josemere, Rosângela, Cleo e                                     
Roberto.  

Estacionamento: Esdras e Wagner 

Louvor: Ministério de música G-3 

Multimídia: João Lieuthier 

 PRECISAMOS DA SUA AJUDA E COMPREENSÃO 
Pedimos aos irmãos e irmãs que não levem água para a quadra durante as nossas celebrações. Além 
de produzir distração para os outros que estão em adoração, temos encontrado vários copos coloca-
dos no chão. Adquira o hábito de beber água antes ou depois do culto. 

 COLOQUE OS DESCARTÁVEIS NO LIXO 
Após utilizar o descartável para beber água ou nos alimentos da cantina, coloque-os na lixeira mais 
próxima. Evite deixá-los em qualquer lugar, aumentando consideravelmente o trabalho de nossa ze-
ladoria. 

 PALAVRA DE INCENTIVO DO NOSSO PASTOR  
"Incentivamos a todos os irmãos da igreja a participarem do culto de Celebração da Ressurreição no 
domingo (21-04) às 07h00. A Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo é um evento fundamental 
da nossa fé. Venha com toda sua família e com alegria celebremos a vitória de Jesus sobre a morte, 
vitória que agora também é nossa." 

 DEUS AMA AO QUE DÁ COM ALEGRIA 
Recebemos a doação de três ventiladores para as salas do piso superior. Esta é uma atitude que re-
flete amor dos nossos membros pela igreja, desejo de servir os outros e melhorar o local que reser-
vamos para o nosso culto a Deus. Que o Senhor faça prosperar ainda mais as suas fontes de recur-
sos. 

 REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA 
O conselho de presbíteros se reunirá na próxima terça-feira (9.04) às 20h00. Pedimos as orações da 
igreja para que Deus concede entendimento e sabedoria na decisão dos assuntos importantes e que 
afetam o andamento das nossas atividades. 

 QUAL O SEU MINISTÉRIO DE SERVIÇO NA IGREJA? 
Você já faz parte de um dos nossos Ministérios? Você conhece os seus Dons Espirituais? Existe algu-
ma área na igreja que você gostaria de ajudar? O serviço ministerial para os membros da igreja é 
uma responsabilidade diante de Deus, pois somos membros do corpo de Cristo e como membros 
temos função e serviço. Veja no nosso site os Ministérios que estão em atuação ou procure um pas-
tor ou presbítero e solicite ajuda para envolvimento no serviço a Deus através 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 

 TESOURARIA  
“Deus ama quem dá com alegria” (2 Co 9:7), isto é, a pessoa que, não sendo constrangida, tem pra-
zer em contribuir, em dar sem qualquer restrição. O relato bíblico acerca do povo cristão da Mace-
dônia é surpreendente, devido a situação em que se realiza a sua oferta. Ele estava numa situação 
financeira precária, caracterizada por “severa tribulação” e “extrema pobreza” (2 Co 8:2). Quando 
aos olhos humanos não se esperaria nenhuma possibilidade de oferecer ofertas, agiu com “grande 
alegria” e “rica generosidade” em favor dos que passavam fome em Jerusalém. Sejamos também 
alegres e generosos! 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 tam-
bém maior segurança. Recomendamos essa modalidade, principalmente para os dias de impedimen-
to de vinda pessoal à IPCC. A IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76) trabalha com o Bradesco, agência 
1110 e conta corrente 10974-6. 

                     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 

 ORAÇÃO  
“Venha o teu reino” Que a tua soberana autoridade e sabedoria sempre prevaleça em todos os 
lugares da terra e no íntimo de nossas almas. - 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); Osval-
do Oliveira (agradecimento); 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) e Laudileuza (mãe 
da irmã Jaquilene). Você pode inserir pedidos de oração pelo e-mail: boletimipcc@gmail.com ou pe-
lo número 9931-96221 (WhatsApp). 

 VAMOS PARA O CEL? 
“O Comunhão, Encontro e Lazer” é uma grande oportunidade que a nossa Igreja  oferece à membre-
sia 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 crianças 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 (final da quadra) diversos materiais impressos que po-
dem 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. 


