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VISÃO IPCC 
 

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

                     A NOSSA COMUNHÃO COM CRISTO 
 
 A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo 
foi o cumprimento do plano eterno de Deus para que 
aqueles que antes eram inimigos fossem feitos ami-
gos dele. Esta ação reconciliadora expressa muito 
bem a proposta de comunhão em Cristo, pois todos 
aqueles que foram perdoados agora participam do 
privilégio de poder conversar, serem cuidados e 
abençoados por Deus. Se por um lado a comunhão 
em Cristo nos aproxima de Deus, esse relacionamen-
to deve nos afastar de participarmos de certas atitu-
des e celebrações do reino de trevas. Com este pro-
pósito, o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da 
cidade de Corinto, advertindo aqueles irmãos sobre a 
impossibilidade de participar das bênçãos oferecidas 
pela comunhão com Cristo e ao mesmo tempo parti-
cipar "da mesa dos demônios" (I Co 10-20), referindo
-se à colaboração com propostas idólatras. Entender 
as implicações da comunhão com Cristo e a celebra-
ção da Ceia do Senhor é o quê vamos buscar ao estu-
darmos o texto de primeiro Coríntios 10:14-31. 
 
1 – Comunhão através do Pão e Vinho 
 Católicos, luteranos e reformados concordam 
que o símbolo para lembrar-nos da nossa união com 
Cristo é pão e vinho (I Co 10-16). Entretanto, se inda-
garmos como esses elementos comunicam comu-
nhão, as diferenças são grandes. A igreja católica e a 
luterana afirmam que o meio de receber é a boca. 
Para a primeira, o pão e o vinho se tornam em verda-
deiro corpo e sangue de Cristo, para a segunda não 
há transformação dos elementos, mas Cristo se faz 
fisicamente presente no pão e no vinho. A fé refor-
mada  interpreta que o recebimento da comunhão 
com Cristo é através da fé e não através de um ato 
físico. É pela fé em Cristo que somos salvos, é pela fé 
que os nossos pecados são perdoados e é pela fé que 
somos justificados e aceitos por Deus (Rm 5-8). As-
sim, o fato de um descrente tomar os elemento não 
o coloca em comunhão com Deus. Além disso, a carta 
foi escrita para os crentes de Corinto. Cremos que há 
a presença real de Cristo na ceia do Senhor, presença 
que não se incorpora nos elementos, mas pão e vi-
nho nos fazem lembrar que Jesus está perto de nós e 
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em comunhão conosco, nos faz lembrar do seu corpo que foi entregue por nós e do seu sangue que foi 
derramado na cruz. 
 
2 – Comunhão nos benefício do Sangue de Cristo 
 É importante destacarmos que tanto o pão quanto o vinho são os símbolos da nossa Comunhão 
com Cristo. Pode-se pensar que a cerimônia de celebração da Ceia do Senhor é apenas de um simples 
memorial, um ato para nos fazer lembrar o que Cristo fez. De fato isso acontece, porém algo espiritual 
nessa celebração nós faz participantes do sangue de Cristo e isso expressa o conceito adequado de co-
munhão. Paulo aqui faz clara menção à última cerimônia de Páscoa que Jesus Cristo celebrou com os 
discípulos. O vinho é identificado como "cálice da bênção que abençoamos", e que permite também a 
tradução "cálice que damos graças" (Mt 26:26-27 e Mc 14:22-23 Jesus dá graças pelo cálice e abençoa o 
pão; Lc 22:17-19 ele dá graças pelo pão e cálice). O princípio doutrinário desse texto é que o vinho preci-
sa ser separado do seu uso comum e ser santificado para simbolizar a bênção que o Senhor dá através 
da comunhão pelo seu sangue. Trata-se da oferta sacrificial que Jesus Cristo fez. No Antigo Testamento 
o sangue de animais era derramado sobre o altar, simbolizando a cobertura pelo pecado, por esta razão 
a Bíblia nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado (Hb 9:13-14). Daí o crente dar graças 
a Deus por participar desse cálice abençoado que nos reconcilia com Deus, pois é o vinho o símbolo da 
vida do Senhor Jesus entregou por nós na cruz. 
 
3 - Comunhão nos benefício do corpo de Cristo 
 O pão da Ceia não significa a igreja, mas o verdadeiro corpo de Cristo que foi literalmente entregue 
à morte, moído e machucado em nosso lugar. O pão ao ser partido e entregue ao povo de Deus significa 
que todos se identificam com Cristo e, nessa identificação, tomamos parte das bênçãos de Cristo (Ef 1:1-
2) e também do seu ministério (Jo 17-18). Como povo de Deus somos muitos, mas ele é um só, e a co-
munhão primeira é com Cristo. Algumas bençãos dessa participação no corpo de Cristo são: (1) A vida 
eterna (I Co 15:51-57; Rm 5-8). (2) A promessa de termos um corpo semelhante ao dele (I Jo 3-2). (3) To-
das as bençãos que foram divinamente estabelecidas para Jesus, agora, por causa da nossa união com 
ele, são também nossa herança (Ef. 3:1-7). 
 
 Eis a razão pela qual o apóstolo Paulo advertiu que quem está em comunhão com Cristo não pode 
participar das obras das trevas, nem muito menos concordar com as ações das pessoas que não adoram 
a Deus praticam. Participar da comunhão com Cristo é sinônimo de vida de santidade, é afastar-se do 
pecado e procurar viver da forma que agrada a Deus. Comunhão cristã é identificação com Jesus. 
 
                                                                                                                                          Rev. Sérgio Lyra 
 
Pense, Responda e Pratique 
1) O que da nossa cultura deve ser evitado como prática de idolatria? 
2) Como o crente pode preservar sua comunhão com Cristo e ao mesmo tempo viver em     meio a pes-
soas idólatras? 
3) O que você sugere para um cristão preservar a sua comunhão com Deus? 
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 Hoje:  02/06/2019 

 Pregador: Pr. Sérgio Lyra 
 Presbítero: Rubem Ximenes 
 Diáconos: Arthur, Humberto e Tavares 
 Recepção: Isabel, Lucas, Raquel e Rafael              
 Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 
 Louvor: Ministério de música G-2 
 Multimídia: Paulo Lieuthier 

ESCALAS           

Domingo:  09/06/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
Presbítero: Welington Oliveira  
Diáconos: Elienai, Saulo e Sérgio Lima 

Recepção: Josemere, Rosângela, Cleonice e Ro-
berto                                                                                         

Estacionamento: Wagner e Esdras  

Louvor: Ministério de música G-3 

Multimídia: Lucas Fernandes 

NOSSO RECADASTRAMENTO DA MEMBRESIA 
Pedimos aos irmãos membros da igreja que ainda não foram até à mesa do recadastramento que o façam ainda este 
domingo. O processo é rápido, basta informar seu nome, data de nascimento e e-mail. Lá você vai receber instruções 
como utilizar o nosso aplicativo MINHA IGREJA e atualizar os seus dados cadastrais. 

MUTIRÃO DE SERVIÇOS NA IPCC 
A partir do domingo 9 de junho você poderá se inscrever em um dos três mutirões de serviços na nossa igreja, que fun-
cionará sobre a coordenação da junta diaconal. As áreas de serviço são: pintura, conserto de móveis e elétrica. Reser-
vamos o sábado 29 de junho, das 09h às 17h, onde poderemos juntos servir com alegria ao Senhor e melhorar as nos-
sas instalações. O almoço será comunitário e todos trarão um tipo de lasanha. 

PROPÓSITO COMUNHÃO 
A partir desse mês os sermões do culto da noite estarão voltados para ministração do ensino bíblico acerca da Comu-
nhão na igreja e pela igreja. Já foi alvo do nossos estudos o propósito da Adoração e da Evangelização. Pratique o que 
você aprendeu, progrida na sua vida cristã. 

IDENTIDADE FEMININA 
Ministério que tem como alvo mulheres de todas as idades e em qualquer fase da vida, com objetivo de oferecer boa 
teologia e um ambiente de comunhão. O nosso próximo encontro será no dia 15/06/19 às 16h00, em que ouviremos 
com Virgínia Corrêa um pouco sobre a mulher pacificadora Abigail. Programe-se para estar conosco e convide uma 
amiga! 

INICIAMOS AS MELHORIAS DA SALA DO PRIMEIRO ANDAR 
Sob a coordenação do nosso irmão Amintas tiveram início esta semana as obras de colocação de piso e preparação 
para colocação do forro de PVC das salas do prédio anexo. Em breve teremos esses locais prontos para climatização. 

NA EDV VOCÊ EDIFICA E APROFUNDA A SUA FÉ 
Através dos cursos oferecidos aos domingos pela manhã, você pode conhecer melhor os ensinos da Bíblia e aplicá-los 
na sua vida, produzindo crescimento espiritual. Invista no desenvolvimento da sua fé, priorize o domingo pela manhã 
para estudar com mais afinco e profundidade a Palavra de Deus. 

ARRAIAL DA PAZ PROMOVENDO COMUNHÃO NA IGREJA 
Este ano no sábado 13 de julho teremos o Arraial da Paz com a proposta de produzir mais comunhão na igreja e com 
os amigos da igreja. O formato do evento será semelhante ao que realizávamos com comidas típicas, atividades para 
crianças, brincadeiras, momento de adoração e, também, de comunhão e lazer. Este evento também é uma oportuni-
dade para você servir com seus dons e talentos. Aguarde mais informações sobre como você pode ajudar. 

JANTAR DOS NAMORADOS 
O MCC convida os casais casados membros ou não da igreja, noivos e namorados que sejam membros, para participa-
rem de um delicioso momento juntos. O “Jantar dos Namorados” é um momento de comunhão entre o casal e entre a 
igreja. Vamos participar? Será no dia 08/06/19, às 19h30, na IPCC. O investimento é de R$ 80,00 (casal) e dá direito ao 
rodízio de crepes, refrigerante, suco e água. Inscrições com o casal Hélio e Beth. 
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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 

                                                          ATIVIDADES SEMANAIS MÊS DE JUNHO 
 
  Domingo: Culto Diurno - 09h00;  EDV - 10h00;  Culto Noturno - 18h30 
  Segunda-feira: Culto de Oração/Reunião dos Homens Comprometidos - 20h00 
  Terça-feira: Reunião de Oração MJ - 20h00 
  Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
  Sexta-feira: Reunião MPA - 19h30 
   

MEMBROS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA/ATIVOS 
MÁRCIO ROBERTO MARQUES DE SANTANA (IPE)              SARAH DE ARRUDA COSTA DE SANTANA (IPE) 
MARINA MARQUES COSTA DE SANTANA (IPE)              ISAÍAS MARTINS DA SILVA (IPCU) 
MARIA SÔNIA SILVEIRA DA SILVA (IPCU)               MARIANNA SILVEIRA DA SILVA (IPCU) 
FERNANDO MEDEIROS DE LEMOS JÚNIOR (IPJA)              GUILHERME CORREA NOVAES 
DÉBORAH NUNES RIBEIRO NOVAES 
DAVI E LUCAS (FILHOS DO CASAL GUILHERME E DÉBORA) 

                                                         RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS IPCC – JUNHO/2019 
 
BATISMO INFANTIL 
Filhos de BALTAZAR/ÉRIKA: ISABELA MONTEIRO ARANTES e MURILO MONTEIRO ARANTES 
Filho de SAULO/SIMONE: JOÃO PEDRO DE LIMA C. SILVA 
Filho de GUILHERME/ANA KAROLINA: JOÃO GUILHERME F. DE ALBUQUERQUE MELO 
 
PROFISSÃO DE FÉ 
FERNANDA DE OLIVEIRA DANTAS   LETÍCIA FRANCISCA A. SILVA 
SAMUEL MELO D. C. DA SILVA   JÚLIA LAURA M. M. DANTAS DA SILVA 
VIVIAN GÓES MENDONÇA 
 
BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ 
DENNYS ALBUQUERQUE A. DE ANDRADE  PAOLA MUNIZ DE MELO 
PAULINA MUNIZ DE MELO    DAVI DO RÊGO BARROS DE A. MELO 
GUILHERME LEITE DA SILVA NETO 
 
JURISDIÇÃO A PEDIDO 
ISABELLA RIBEIRO CARLOS    MIGUEL ARTHUR COX DOS SANTOS 
SIMONE DE L. SÁ LEITÃO SILVA   RAFAELY VIRGÍNIA M. DO NASCIMENTO 
SAULO CRISTÓVÃO DA SILVA   ISABELA VITÓRIA DA S. RAMOS 
MÔNICA MIRANDA CRUZ    KEYLA SANTOS CABRAL 
QUÉZIA M. LINS COX DOS SANTOS   ALISSON ALEXANDER S. FERREIRA 
BALTAZAR ARANTES E SILVA   ÉRIKA MONTEIRO DE FARIAS 
TONY KLEBER L. AGUIAR DA SILVA   MAYCON DOUGLAS DA SILVA 
RAFAELA SANTOS DE S. AGUIAR 
 
JURISDIÇÃO EX-OFÍCIO 
ARTHUR RODRIGUES DA CUNHA 

ORAÇÃO - Ore por: Diác. Sérgio; Erick; Osvaldo; Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Alaíde; Norman 
Jaguaribe; Vanda Leitão; D. Amélia; D. Alice Lyra; Sr. Ademário; Romero Bizarria; Flávio Veloso; Ivete Rocha; Zina Ma-
ria; Daniela e Laudileuza. 

JOÃO ALFREDO 
Um grupo de irmãos estará indo fazer uma visita a igreja de João Alfredo, nos dias 15 e 16/06. Mais informações com o 
Presb. Wellington, Karla, Jaquilene ou Wládia. Contamos com suas orações! 

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO 
Estamos investindo na abertura do Ministério de Comunicação. Se você tem interesse em “Servir” neste ministério 
procure o Pr. Rodrigo Buarque. 


