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VISÃO IPCC 
 

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

                 “O Servo mediador da Aliança” 
 
O Livro “O Totem da Paz”, do escritor e missionário 
Don Richardson, conta a história de sua experiên-
cia missionária em Nova Papa Guiné, ilha do pacífi-
co, ainda desconhecida na década de 60, onde mo-
rou durante anos com o povo indígena chamado 
Sawis. Conheceu seus costumes, suas crenças, seu 
modo de vida, a fim de proclamar o Evangelho na-
quele lugar. E Logo percebeu que a tribo cultuava o 
engano, praticavam o canibalismo e que acredita-
vam que os homens brancos eram divindades. E 
após aprender a língua deles, o missionário resolve 
contar-lhes a grande história da Bíblia, e começan-
do na criação, lhes contou a história bíblica até 
chegar a Cristo. Mas, Don Richardson se viu sem 
saídas ao perceber que eles admiraram e louvaram 
Judas, pois adoravam o engano, a traição. E daí sur-
ge à maior barreira possível para que o evangelho 
fosse pregado, aponto do missionário não enxergar 
outra forma de lhes expor a mensagem. Mas, devi-
do a um desentendimento com outra tribo circun-
vizinha, os Sawis iniciam um longo período de 
guerras naquele local. Grave e sanguinária.  E só 
existia uma forma de pôr um fim. Dentro do costu-
me daquelas tribos, seus chefes marcavam um en-
contro diante de o povo, e entregavam mutuamen-
te seus filhos mais novos um para o outro, para 
que eles crescessem como filho do outro. Eles 
eram entregues como uma oferta de paz, e assim a 
guerra se acabou. 
Quando olhamos o livro de Isaías, vemos que a ido-
latria ao engano conduz o povo de Judá à sua que-
da em 586 a. C. Percebemos que do capítulo 1-39, 
a mensagem de Isaías era de condenação, mas que 
do 40-66, Isaías anuncia consolo, ao proclamar que 
Deus salvaria aquele povo rebelde. E no texto de 
Isaías 42.1-9, podemos perceber que ele promete 
restaurar sua Aliança (relacionamento) com seu 
povo através do seu Servo. E agora devemos pen-
sar: 
 
1. Quem é este Servo? (Is 42.1-2) 

 

 André Lyra  Kalikoko Epalanga 

 Ely Samuel Aguiar  Rubem Ximenes 

 José Alexandre  Wellington Oliveira 

  

 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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O texto nos mostra Deus apresentando seu Servo. Lembre-se que “servo” é alguém que faz a vonta-
de de outro. Mas Deus não está apresentando qualquer servo. Pois, aqui Deus está apresentando 
alguém que era um contraste do povo de Judá, o qual estava se rebelando contra Ele (ler Is 1.2). Per-
ceba que este Servo era sustentado por Deus (42:1a); escolhido por Deus (42.1b); alegrava ao Se-
nhor (42.1c) e era totalmente capacitado por Deus para cumprir a missão que lhe foi dada (42.1d). O 
Servo também seria alguém manso e humilde (42.2). 
 
2. Qual sua missão? (Isaías 42.3-6) 
Isaías deixa claro que o juízo que Deus trará é certo.  Judá de fato seria julgada, seria desterrada e 
exilada. Mas, esse juízo também é acompanhado com a graça do Senhor. O próprio Deus revela seu 
propósito de restaurar a nação que aqui é comparada a um galho quebrado (42.3a) e a uma luz que 
está prestes a se apagar (42.3b). A missão do Servo seria com toda perseverança, independente dos 
sofrimentos e dores que lhe aguardavam. Ele não cansará e nem desanimará (42.3c-4a); Este Servo 
realizaria esta obra não só a um povo exclusivo, como pensam os Judeus. Mas, até que todos  os po-
vos tenham conhecimento da vontade do Senhor (42.4b). Isto é Certo pois o Senhor assume a res-
ponsabilidade de cumprir sua promessa (42.5); e também pelo fato de que seria por meio de seu 
Servo que ele faria uma Aliança Eterna com o povo (42.6a); a qual expandiria a salvação a todos os 
povos (42.6b). 
 
3. O resultado de sua missão? (Isaías 42.7-9). 
O Servo ele consegue cumprir com sua obra. Ele conquista a salvação e é o meio pelo qual Deus res-
taura o povo quase quebrado, a luz que estava prestes a se apagar. Ele não somente cura aos cegos, 
como também lhes dá a vida Eterna (42.7a). Em sua cegueira o povo de Judá aguardava alguém que 
os libertaria meramente do domínio do cativeiro babilônico. Mas o Servo vem para libertá-los do im-
pério das trevas (42.7b). Deus também revela que não daria sua glória a outro e nem sua honra, às 
imagens de escultura, pois o alvo da obra do Servo seria a glória de Deus Somente. E o mesmo que 
anunciou Juízo, que prometeu restaurar, nos promete todas essas coisas se responsabilizando em 
cumpri-las para sua Glória (42.8-9). 
 

                                                                                                                Miss. Willams César Gomes 
 
Perguntas para você refletir: 
1. Você conhece este Servo, Cristo Jesus? 
2. Qual o grau do seu relacionamento com este Servo? 
3. Deus deseja que por meio deste Servo todos os povos conheçam sua vontade. O que você tem 

feito para dar continuidade a esta obra? 
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  Hoje:  28/04/2019 

  Pregador: Missio. Willams César 
  Presbítero: Wellington Oliveira 
  Diáconos: Elienai, Eraldo e Vanildo 
  Recepção: Bione, Tavares, Elizabeth e João 
  Estacionamento: Esdras e Wagner 
  Louvor: Ministério de música G-1 
  Multimídia: Lucas Fernandes 

ESCALAS          

Domingo:  05/05/2019 

Pregador:  Sérgio Lyra 
Presbítero:  André Lyra 
Diáconos:  Humberto, Saulo e Sérgio 

Recepção: Isabel, Lucas, Raquel e Rafael                                       

Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 

Louvor: Ministério de música G-2 

Multimídia: João Lieuthier 

VAMOS PARA O CEL EM PRIMEIRO DE MAIO? - Na próxima quarta-feira a nossa igreja vai estar reunida no 
Sítio do Sapoti, local muito agradável em Aldeia. É o dia do nosso momento de Comunhão, Encontro e Lazer. 
Faça hoje a sua inscrição, o mais rápido que você puder, tanto pela manhã quanto à noite. Até lá. 

UMA NOVA ESTANTE PARA SOM - Recebemos a doação de um “rack” para colocação dos nossos equipa-
mentos de som. Já foi instalada, permitindo mais segurança e estabilidade. Que o Senhor abençoe todos 
aqueles que estão buscando melhorar o local que nós reservamos para adorar a Deus. 

MATERIAL PARA AJUDAR A EVANGELIZAÇÃO - O Ministério GPS disponibiliza materiais impressos para aju-
dar a sua tarefa de evangelização. Tenha sempre com você uma Bíblia, um livreto e uma cópia do 
“Conhecendo as Verdades da Fé Cristã” para aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo lhe der. 

AQUISIÇÃO DE NOVO COMPUTADOR - Considerando que o uso compartilhado do laptop da Secretaria pa-
ra as ações de multimídia estavam produzindo restrições, o Conselho da IPCC autorizou a aquisição de um 
novo computador para uso exclusivo da Tesouraria e da Secretaria da Igreja. 

AÇÃO DOS DIÁCONOS NA IGREJA - Os diáconos são homens eleitos com o propósito de prover auxílio ma-
terial àqueles que necessitam, visitar e ajudar os enfermos, zelar pela nossa infraestrutura e cuidar da ordem 
durante os cultos da Igreja. Siga as orientações dos diáconos com respeito e atenda as suas recomendações. 

MINISTÉRIO GPS PRECISA DE AJUDA - Se você é membro da nossa igreja e gostaria de dar uma parcela de 
contribuição para motivar a evangelização, o GPS tem várias oportunidades de serviço onde você pode fazer 
diferença. Procure as irmãs Karla ou Wládia e obtenha mais informações. 

INSISTA E PERSISTA NA PONTUALIDADE - O nosso culto pela manhã inicia às 09h00 e o culto da noite, às 
18h30. O adorador sincero esmera-se em chegar no horário de começo de cada culto, como demonstração 
fiel de sua devoção, respeito e adoração a Deus. Estejamos todos juntos adorando a Deus, da maneira certa e 
na hora certa. 

CORAL DA NOSSA IGREJA - Se você deseja participar do canto harmonioso em nossa igreja, então o seu lo-
cal de serviço pode ser o nosso coral. Os ensaios acontecem todas quartas-feiras a partir das 19h30 na Sala 
da Cantina. Mais informações com o nosso irmão Leonardo e sua esposa Aldenise. 

IDENTIDADE FEMININA - Próximo sábado (04/05), teremos um evento extra do IF em comemoração ao dia 
das mães, com duas palestras, começando às 14:30, aqui na IPCC. A primeira palestra falará sobre como pas-
torear o coração dos filhos! Já na segunda, trataremos sobre o relacionamento entre sogra e nora! Então, 
aquelas que estão com o “ninho vazio” também são nossas convidadas! Venha e, se puder, traga um  lanchi-
nho pra compartilharmos no final. 
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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 ABRIL 
 
  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 
  Quarta-feira: Ensaio do Coral - 19h30  
  Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
  Sexta-feira: Reunião MPA - 19h30 

TESOURARIA - Alguns Exemplos de Contribuição: (3) Jacó (Gênesis 28:22). Jacó fez voto — se ele retornasse 
ao lar paterno em segurança e paz — que ele entregaria a Deus o dízimo de tudo quanto Deus lhe desse. Evi-
dentemente o costume de entregar o dízimo era praticado muito antes de Moisés. (4) Os Israelitas e a Obra 
do Santuário (Êxodo 36:2-7). O interessante nesta história é que o povo deu para o serviço do santuário 
mais do que era preciso! E ainda o povo trazia suas ofertas voluntárias cada manhã. Havendo os obreiros 
concluído a obra, vão a Moisés reclamar que o povo trazia muito mais do que era necessário. Como conse-
quência, foi preciso proibir que o povo trouxesse qualquer coisa mais. Pois o material que eles tinham era 
suficiente para toda a obra, e muitíssimo mais. Quem dera que isto acontecesse também com respeito ao 
nosso povo atualmente em suas obras de edificação da Igreja! Por outro lado, 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. Recomendamos essa modalidade, princi-
palmente para os dias de impedimento de vinda à Igreja. A IPCC (CNPJ 24.163.628/0001-76) Bradesco AG 
1110 C/C 10974-6. 

FÉ E TRIBULAÇÕES - “Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: ‘É necessá-
rio que passemos por muitas tribulações para entrarmos no Reino de Deus’.” (Atos 14:22). Nem sempre gos-
tamos de ler um verso como esse. Preferiríamos uma passagem que dissesse: “Através de muitos dias de feli-
cidade perpétua, entramos no reino de Deus”. Mas isso não está na Bíblia, nem tampouco vivenciamos na 
vida. Pois provações e tribulações virão. Bem disse Jó: “O homem nascido de mulher vive pouco tempo e 
passa por muitas dificuldades” (Jó 14:1). Jesus contou uma história sobre dois homens que construíram duas 
casas (Mt 7:24-27). Elas podem ter sido construídas ao mesmo tempo, próximas uma da outra, e até com a 
mesma planta. Um dos construtores, no entanto, ergueu a sua casa na areia instável, enquanto o outro cons-
truiu sobre uma fundação de rocha firme. A tempestade chegou às duas vidas. O homem, que era sábio e 
cuidadoso, que escolheu uma fundação estável, foi atingido pelos mesmos ventos fortes (como de um fura-
cão) que atingiram o homem tolo. Todos nós vamos experimentar tempestades na vida. Coisas boas nos 
acontecerão, assim como coisas trágicas e inexplicáveis. Toda vida terá sua parcela de dor. Mesmo assim, 
temos um Deus que, apesar da pior tragédia, pode trazer o bem do mal. Isso não quer dizer que Deus fará do 
mal o bem porque o mal é ruim. Mas é para dizer que o bem pode sair do mal, como encontramos em Roma-
nos 8:28: “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram cha-
mados de acordo com o seu propósito”. 

ORAÇÃO - “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores”. So-
mos pecadores e precisamos ser perdoados todos os dias. Sabemos que não merecemos. Pedimos misericór-
dia. Perdoa-nos. Conduze-nos à liberdade do seu amor, o amor que entregaste quando teu Filho morreu em 
nosso lugar. “E não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal”. Nós não queremos continuar a pe-
car. Livra-nos de sermos vencidos pela força da tentação. Guarda-nos de Satanás – de todas as suas obras e 
de todos os seus caminhos. Faz-nos andar todos os dias em santidade diante de ti.” – John Piper. Ore por vo-
cê, sua família, seus amigos, sua igreja e pelos seguintes irmãos e irmãs: Erick (recuperação); Osvaldo Oliveira 
(agradecimento); Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Alaíde; Norman Jaguaribe; Vanda Leitão 
(saúde); D. Amélia (saúde); D. Alice Lyra; Sr. Ademário (saúde); Romero Bizarria; Flávio Veloso; Ivete Rocha; 
Zina Maria; Daniela, Suzana (saúde) e Laudileuza (mãe da irmã Jaquilene). Você pode inserir pedidos de ora-
ção pelo e-mail: boletimipcc@gmail.com ou pelo número 99319-6221 (WhatsApp). 


