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VISÃO IPCC 
 

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

APROVENTEM AS OPORTUNIDADES PARA EVANGELIZAR  
 
Considerando que os seres humanos são relacionais na 
sua essência e os relacionamentos produzem influên-
cias mútuas, essas interações possibilitam dezenas de 
oportunidades todos os dias. Entendendo oportunida-
de como uma ocasião, circunstância ou situação favorá-
vel para realizar algo, é fácil perceber que uma mente 
aguçada para aproveitá-las acertadamente para glorifi-
car a Deus, buscará descobrir e aproveitar preciosos 
momentos, palavras, gestos, reações e muitos outros 
aspectos como portas para verbalizar a fé em Jesus de 
forma inteligente e sábia, sem se tornar insistente, re-
petitivo ou mesmo inconveniente. O apóstolo Paulo 
orientou aos crentes da cidade de Colossos a agirem 
com sabedoria quando estivessem convivendo com 
pessoas não cristãs, aproveitando bem o tempo que 
passavam com elas (Cl 4.5). Creio ser de grande valia 
indagarmos o que seria conviver de uma maneira sábia 
entre os não cristãos e como poderíamos aproveitar 
bem as oportunidades nesse tempo de convivência. 
 
1 - Ser sábio nos relacionamentos 
O que está por trás da qualidade dos relacionamentos 
diz respeito diretamente ao caráter das pessoas envol-
vidas. Em se tratando de crentes, pessoas que foram 
regeneradas pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que eles 
devem agir com sabedoria e isto significa ser obediente 
aos ensinos de Deus e submeter-se à sua vontade (Rm 
12.1-2). Mesmo buscando santidade e com o desejo de 
imitar a Cristo, os cristãos não são perfeitos e isto po-
derá produzir ações que gerem danos relacionais. Rela-
cionamentos não saudáveis afetam danosa e direta-
mente o conceito que o descrente tem acerca da fé 
cristã. O primeiro passo para produzir relacionamentos 
sadios deve começar dentro da própria igreja, buscan-
do ser padrão de conduta para os irmãos (I Tm 4.12). 
As exigências feitas pelas Escrituras Sagradas para os 
relacionamentos cristãos são bem maiores que os rela-
cionamentos que existem fora da igreja (Mt 5.48). É a 
prática de relacionamentos modelo na igreja que per-
mitirá o cristão ser sal e luz no Mundo. Na convivência 
com os incrédulos, o crente precisa produzir relaciona-
mentos íntegros. Note que a conduta de integridade 
exigida é do cristão e não do incrédulo. É o cristão que 
estabelece a sua inteireza de caráter cristão e dela não 
abre mão independente do comportamento, opinião 
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ou críticas alheias. No mundo o crente deve ser justo, confiável, sincero, verdadeiro, honesto, amigo, miseri-
cordioso, pacificador, fiel, apaziguador, calmo, controlado, bondoso e todas as demais virtudes de Cristo. A 
prática delas produzem  relacionamentos saudáveis e íntegros dentro e, principalmente, fora da igreja. 
 
2 - Mentalidade focada na evangelização 
Em Colossenses 4.4 o apóstolo Paulo escreveu "Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cris-
to seja bem conhecido, como é o meu dever", destacando a sua responsabilidade na evangelização e em se-
guida ordena a mesma ação por parte da igreja (Cl 4.5). O seu reconhecimento pessoal deixa claro que a re-
comendação para igreja também está voltada para a tarefa de fazer Cristo bem conhecido. Creio que é exa-
tamente aqui que se insere um crente com uma mentalidade voltada para cumprir a sua missão no seu agir 
diário. É nesse sentido que se encaixa o termo missional, ou seja, aproveitar e usar as oportunidades da vida 
comum para, de alguma forma, verbalizar a fé. Uma vez que isso não é possível sem relacionamentos, e que 
também é através dos relacionamentos que buscamos atender diversas necessidades que a vida impõe, se 
não nos esforçamos para criar em nós uma mentalidade evangelística, perderemos inúmeras oportunidades 
de verbalizar a fé. Aplica-se muito bem aqui o ensino de Jesus: “A pessoa boa tira o bem do depósito de coi-
sas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do 
que o coração está cheio." (Lc 6.45). Assim, um coração cheio de sabedoria e graça divinas irá borbulhar em 
atitudes sadias e produzirá uma mente aguçada e criativa para evangelizar. 
 
3 – Aproveitar oportunidades para verbalizar a fé 
Quando falamos de oportunidades para, de alguma forma, fazer Cristo conhecido, devemos entender que 
elas podem ser produzidas por nós mesmos, ou simplesmente aproveitando uma determinada situação ou 
circunstância. Reforçamos que para que isso aconteça de uma maneira sábia e adequada, é muito importan-
te a construção de relacionamentos íntegros e o desenvolvimento de uma mente focada na evangelização. 
Dessa forma, não importa se estamos no trabalho, na escola, no lazer, nas compras ou em qualquer outra 
situação comum da vida. O crente missional buscará ser usado pelo Espírito Santo de Deus como canal da 
graça salvadora. Aproveitar as oportunidades para evangelizar também requer estar preparando para verba-
lizar e mostrar na Bíblia como alguém pode conhecer e crer em Jesus Cristo. Assim, quem não se prepara an-
teriormente para aproveitar quando uma oportunidade surge, desperdiça preciosos momentos e aberturas 
para que o evangelho seja anunciado. É preciso que o crente esteja pronto e preparado para toda boa obra. 
 
 Imagine o tamanho do impacto se os membros da nossa igreja decidissem com prioridade aproveitar 
as oportunidades durante o tempo que convivem com pessoas não cristãs. Alguns de nós, pelas característi-
cas de trabalho, conversam com dezenas todos os dias. Outros convivem com 40 ou 50 amigos de escola. 
Isso sem falar daqueles com os quais podemos construir um relacionamento íntegros, conhecer pelo nome, 
servir em algo e aproveitar as oportunidades para evangelizar. Que o Senhor nos use a cada dia, e dia a dia 
pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida missional. 
 
                                                                                    Rev, Sérgio Lyra 
 
 
Para refletir e decidir mudar 
(1) Que avaliação você faz de si mesmo quanto aproveitar as oportunidades para evangelizar? 
(2) O que você sugere para aproveitar melhor as oportunidades do dia a dia e fazer Cristo conhecido? 
(3) Que altitudes produziriam boas oportunidades para evangelizar no trabalho, na escola ou na vizinhança? 
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  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 

ESCALAS           

Domingo:  21/04/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero: Rubem Ximenes   
Diáconos: Sérgio, Tavares e Vladimir  

Recepção: Alyna, Andréa e Cláudia                                      

Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 

Louvor: Ministério de música G-4 

Multimídia: Paulo Lieuthier 

DESEMPENHO DA IPCC NO GOOGLE 
Durante o mês de março aparecemos em 8.243 pesquisas, 22 pediram orientação para chegar na nossa igre-
ja e 8 ligaram para secretaria. E mais uma vez obtivemos avaliação 5 estrelas. 

DECISÕES DO CONSELHO DA IGREJA 
Considerando ofertas recebidas pela igreja, o conselho decidiu destinar uma verba inicial de R$ 20.000,00 
para: (1) Resolver o problema elétrico; (2) Consertar o problema do telhado das salas da quadra; (3) Contra-
tar uma empresa dedetizadora para resolver o problema de cupim nas salas do Micria e a antiga secretaria; 
(4) Colocar o piso e o gesso do forro das quatro salas novas do primeiro andar (recebemos doação da cerâmi-
ca); (5) Fazer revisão e manutenção das luminárias e da estrutura metálica da quadra. 

PALAVRA DO CONSELHO PARA IGREJA 
Os presbíteros são gratos a Deus pelo novo momento que Ele está permitindo a nossa igreja viver e cremos 
que juntos podemos fazer muito mais para o louvor, glória e expansão do reino de Deus. Com mais amor, 
sabedoria e pleno entendimento, o Espírito Santo nos capacita a tomarmos decisões melhores (Fl 1.8-10). 

DECISÕES DO CONSELHO II 
Foi também autorizado: (1) Proceder orçamento para aquisição de 100 cadeiras plásticas sem braço para as 
salas de aula. (2) Aquisição de um novo laptop para a secretaria da igreja, ficando um computador exclusivo 
para a ministração no culto e eventos da igreja (antes era compartilhado). (3) Pesquisar custos para aquisição 
de mais duas caixas de som ativas e colocar todas elas suspensas e fixas nas laterais da quadra. (4) Receber a 
doação dos presbíteros de um tablet para o controle da nossa mesa de som digital e uma máquina de lavar 
roupa para o Vem Jogar na IPCC. Resolveu também convidar o irmão Emir Calife para auxiliar nos registros 
financeiros e controle orçamentário da tesouraria. (5) Registrar o recebimento de ofertas no  total de R$ 
1.164,00 destinadas para ajudar as irmãs Francidélia e Elzabeth que em fevereiro tiveram seus salários rou-
bados na saída do banco, sendo o valor arrecadado dividido igualmente para as duas (o valor roubado foi de 
R$ 3.200,00). 

CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO 
No próximo domingo (21) às 07 horas da manhã teremos o culto de celebração da ressurreição de Cristo. Ve-
nha com sua família e com alegria vamos louvar a Deus pela vitória que hoje desfrutamos como cristãos. 

IDENTIDADE FEMININA 
Queridas irmãs, no dia 04/05 teremos um evento extra do IF em comemoração ao dia das mães às 14:30, 
aqui na IPCC, com duas palestras. A primeira falará sobre como pastorear o coração dos filhos! Já na segunda 
trataremos sobre o relacionamento entre sogras e noras! Então, aquelas que não têm filhos ou que estão 
com o “ninho vazio” também são nossas convidadas! Contamos com o engajamento e as orações de vocês! 
Mais informações: Carol Vilar 984021218, Dani Monteiro e Laís Samantha. 
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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 

CAFÉ DA MANHÃ COMUNITÁRIO 
Após o culto da ressurreição teremos a celebração do café comunitário e não haverá classe da EDV. Para ter-
mos mais diversidade, vá até a mesa na entrada da quadra e escolha um dos itens de alimentação que você 
poderá trazer. 

                                                          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 
“Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.” Que a tua vontade totalmente sábia, benevolente, 
justa e santa seja obedecida no mundo inteiro assim como os anjos a obedecem com perfeição e alegria no 
Céu e que ela seja uma realidade em cada um de nós. - John Piper. Ore por você, sua família, seus amigos, 
sua igreja e pelos seguintes irmãos e irmãs: Erick (recuperação da saúde); Osvaldo Oliveira (agradecimento 
pela recuperação); Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Alaíde (saúde); Norman Jaguaribe; Van-
da Leitão (saúde); D. Amélia (saúde); D. Alice Lyra (saúde); Sr. Ademário (saúde); Romero Bizarria (saúde); 
Flávio Veloso; Ivete Rocha; Zina Maria; Daniela (saúde) e Laudileuza (mãe da irmã Jaquilene) Você pode inse-
rir pedidos de oração pelo e-mail: boletimipcc@gmail.com ou pelo número 9931-96221 (WhatsApp). 

 TESOURARIA 
Alguns Exemplos de Contribuição (1): Caim e Abel (Gênesis 4:2-4). Oferecer a Deus uma parte do fruto obti-
do pelo cultivo do campo e as primícias do rebanho foi, de acordo com esta história, reconhecido como de-
ver do homem desde os mais antigos dias. Abel entregou a primeira parte e o melhor do seu rebanho com o 
coração cheio de gratidão, isto é, “trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho”. Já Caim ofe-
receu algo da sobra do seu cultivo, qualquer coisa, pois “passado algum tempo [da colheita], Caim trouxe do 
fruto da terra uma oferta ao Senhor. Portanto, entreguemos as primeiras e as melhores coisas ao Senhor! 
Além disso, 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. Re-
comendamos essa modalidade, principalmente para os dias de impedimento de vinda pessoal à IPCC. A IPCC 
(CNPJ 24.163.628/0001-76) trabalha com o Bradesco, agência 1110 e conta corrente 10974-6. 

 NOVAS FRALDAS NO VARAL 
Nasceu a pequena Bruna no último dia 20/03/19, filha do casal Juliana e Bruno Rin-
coski, Todos estão bem e debaixo da Graça do Nosso Deus.  

 VAMOS PARA O CEL? 
“O Comunhão, Encontro e Lazer” é uma grande oportunidade que a nossa igreja oferece à membresia de es-
tar reunidos em um ambiente fora da IPCC. Vamos viver juntos esse momento! Será no dia 1 de maio das 
09h00 às 1700 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. 


