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VISÃO IPCC 
 

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

     OS CUSTOS E RECOMPENSAS DO DISCIPULADO 
 
 A ordem missionária que Jesus deu a sua igreja 
não é ser restrita apenas a proclamação das boas 
novas de salvação. No cumprimento da missão a 
proclamação a igreja é a agencia divina em direção 
à não-igreja, além dessa ação deve haver o "fazer 
discípulos de todas as nações." (Mt 28.19). O pri-
meiro nível de discipulado se dá através de mem-
bros da igreja que são experimentados para àque-
les que são novos na fé. Discipular é ensinar as ver-
dades básicas da fé cristã a uma pessoa que decla-
rou sua fé em Cristo e precisa conhecer as verda-
des bíblicas para imitar a Cristo, tendo alguém co-
mo discipulador. Esta tarefa, tanto por parte do 
discipulando quanto do discipulador, é exigido de-
dicação, tempo e demonstração de interesse em  
obedecer a ordem que Jesus Cristo. Lançando mão 
do ensino de Jesus para mostrar aspectos do Reino 
de Deus, vamos identificar três aspectos do reino 
de Deus que são fundamentos para o discipulado. 
 
1.  A parábola dos talentos (Mateus 25.14-30) 
 O reino de Deus diz respeito a toda estrutura, lu-
gar e ações onde Deus exerce o seu infinito poder e 
sua vontade soberana e perfeita. Quem se envolve 
com o discipulado de pessoas participa diretamen-
te dos assuntos do Reino de Deus. Na parábola dos 
Talentos encontramos o ensino da  realidade terre-
na, que é temporária, pois o dono do Reino confia 
a seus servos escolhidos seus bens para que eles 
desenvolvam até à sua volta (Mt 25.14). Devemos 
entender que o bem mais precioso no reino de 
Deus são os seus filhos, os quais foram comprados 
pelo sangue de Cristo na cruz (I Co 6.20). A parábo-
la também ensina que aquele servo que recebe res-
ponsabilidade de cuidar e desenvolver pessoas no 
reino de Deus prestará conta a Ele (Mt 25.19), e a 
omissão ou negligência nesta tarefa tem graves 
consequências (Mt 25.24-30). Porém, o maior des-
taque está no reconhecimento igual do bom de-
sempenho da tarefa recebida, independente de sua 
quantidade (Mt 25.20-23). Deus vocaciona todos os 
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seus escolhidos para crescerem na fé e depois serem instrumento de ajuda para outros também 
crescerem. 
 
2.  As parábolas do tesouro, da pérola e da pesca (Mateus 13.44-50) 
No capítulo 13 de Mateus encontramos três parábolas acerca do Reino de Deus que ilustram o mes-
mo aspecto: O grande valor do Reino e a determinação de pagar o preço para dele desfrutar. Tanto 
com o homem que trabalhava no campo, quanto com o negociante de pérolas fica evidente a deci-
são de se desfazem de tudo para ter a Preciosidade encontrada. O Reino de Deus, tendo a Cristo co-
mo Senhor e Rei, é o grande tesouro e a preciosa pérola das parábolas. Entretanto, o destaque está 
naquele que encontra o tesouro no campo e do negociante que encontra a pedra preciosa. Ambos 
pagam alegremente um preço muito alto, pois vendem tudo o que têm para adquirir o que acharam 
(Mt 13.44,46). Essa ilustração revela o aspecto da prioridade e valorização que deve ser dada ao dis-
cipulado em busca das verdades do Reino. Já a terceira parábola revela que "pescar pessoas para 
Jesus" pela pregação do evangelho e discipulado não é garantia de salvação (Mt 13.47-50). Mesmo 
sabendo que o esforço de investir em pessoas "na nossa pesca" possa não resultar em salvação eter-
na, isso não é fator de impedimento ou desestímulo, pois através dos que discipulam, Deus alcança-
rá todos que são os seus escolhidos. 
 
3. O custo e valor do discipulado (Mateus  16.24-28) 
O ensino de Jesus sobre discipulado em Mateus 16.24-28 faz a cada crente um confronto direto so-
bre propósito de vida. Envolver-se com os assuntos e tarefas do Reino, ser um servo dedicado e obe-
diente à ordem do Senhor, procurar desenvolver com excelência a tarefa missionária que Deus con-
fiou, priorizar o servir ao Rei e os negócios do Seu Reino acima dos interesses pessoais, tudo isso re-
flete o custo de ser discípulo de Jesus. Alguém verificando um preço tão elevado poderia indagar: 
Vale a pena? Relembro o valor do Reino já explicitado nas parábolas anteriores. Todavia, Jesus agora 
revela duas grandes recompensas para seu discípulos verdadeiros: (1) "Terá a vida verdadeira" (Mt 
16.25). Essa é uma expressão para indicar a preciosíssima qualidade de vida que Deus tem para 
aqueles que o amam e obedecem. Em contrapartida é mostrado o aspecto da loucura de quem não 
dedica sua vida ao Reino, pois perder a sua alma é perder o maior bem que se tem (Mt 16.26). (2) 
Receberá recompensas insondáveis pela mente humana, quando o Reino de Deus for implantado 
em sua plenitude com a volta de Jesus (Mt 16.27).  
 
Fica bem claro que o discipulado tem um custo alto para quem discípula e para quem é discipulador. 
Porém, esse custo fica pequeno quando comparado com o valor de ser filho de Deus e o privilégio 
de poder desenvolver a fé, moldando a vida em busca de imitar a Cristo. O crente que já tem maturi-
dade na fé deve se envolver no processo de ajudar outros a crescer. Quem é novo na fé deve desejar 
ardentemente conhecer e se alimentar da palavra de Deus para se desenvolver e crescer. Chegando 
à maturidade este poder ajudar outros e assim, o ciclo se renova. (II Tm 2.2). 
                                                                    Rev. Sérgio Lyra 
 
Para pensar e decidir 
(1) Considerando as parábolas de Mateus 25 e 13, como você avalia sua dedicação ao Reino de 
Deus? 
(2) Quais as principais atitudes que podem desviar um crente a não se envolver com o discipulado? 
(3) O que pode impedir a prática do discipulado na igreja? Como não deixar esse impedimento agir? 
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 Hoje:  08/09/2019 

 Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
 Presbítero: André Lyra 
 Diáconos:  Elienai, Sérgio e Tavares 
 Recepção: Alyna, Andréa e Cláudia                                   
 Estacionamento: Mário e Neto Tibúrcio 
 Louvor: Ministério de música G-4 
 Multimídia: Paulo Lieuthier 

ESCALAS                  

Domingo:  15/09/2019 

Pregador:  Pr. Sérgio Lyra 
Presbítero:  Ely Aguiar   
Diáconos:  Arthur, Hélio e Vladimir    

Recepção: Bione, Tavares, Elizabeth e João                                                       

Estacionamento:  Esdras e Wagner  

Louvor: Ministério de música G-1 

Multimídia: Lucas Fernandes 

NOVA DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS DA EDV  - 
ANO 01 - SL. LARANJA  Albérico/Mery                                LIDERANÇA - SL. BRANCA  Presb. Rubem               
ANO 02 - SL. AMARELA  Presb. André/Lucas                      FAMÍLIA - SL. AZUL  Eraldo/Emília 
ANO 03 - SL. VERDE  Presb. Kalikko                                      SERMÃO DO MONTE - TERRAÇO (I andar) Pr. Rodrigo      
JUNIORES - SL. 03 (térreo)  Willams/Soely                          ADOLESCENTES - TERRAÇO (II andar) Mateus/João 
JUVENTUDE - PALCO - Reginaldo                                          UNIDADE TOTAL - CANTINA  Sílvio/Agenor/Lieuthier      
MICRIA - SALAS 114,115,116 E 117 (I andar) 

DECISÕES DO CONSELHO 
Na sua última reunião, o conselho da nossa igreja tomou as seguintes decisões: 
1. Receber como membros da igreja por jurisdição ex-oficio o casal José Carlos Novaes (Presb. em disponibili-
dade) e sua esposa Sônia Corrêa Novaes, procedentes da IP Cariru em Ipatinga-MG. 
2. Homologar as candidaturas dos irmãos apresentados para o diaconato, presbiterato e pastorado efetivo. 
3. Registrar a quitação da dívida do empréstimo para a construção. 
4. Autorizar a aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado para as salas do 1° andar. 
5. Ouvir relatório parcial da comissão de exame de contas da tesouraria referentes ao 1° trimestre de 2019. 
6. Registrar que a partir de fevereiro de 2019 a tesouraria tem recebido recursos para cumprir com todos os 
compromissos do orçamento. 

SEGUNDA DIA 16 É DIA DE ORIENTAÇÃO 
Pastor Sérgio, Jamile e líderes de ministério estarão reunidos no dia 16/09 para orientar membros que fize-
ram avaliação sobre dons e perfil pessoal e desejam saber onde e como podem servir ministerialmente. Dis-
ponibilizaremos também o teste de dons e perfil pessoal para os que não fizeram. A orientação começa às 
19:30 aqui na igreja. 

FORMATURA EM BIOMEDICINA 
A nossa irmã Marina Santiago da Silva filha dos irmãos Albérico e Edjane, colou grau na semana passada em 
biomedicina na UFPE. Deus abençoe ricamente e a use como missionária para o Louvor da Sua Glória. 

VISITA A IGREJA DE JOÃO ALFREDO 
Nesse domingo, membros de nossa igreja juntamente com o presbítero Rubem estão na cidade de João Al-
fredo. Trata-se da visita mensal  agendada pelo conselho à nossa igreja filha naquela cidade. 

IDENTIDADE FEMININA 
É um Ministério da IPCC voltado para mulheres de TODAS as idades, que visa ao crescimento na Palavra e à 
comunhão entre as irmãs. Convidamos vocês a vivenciarem isso conosco no dia 21/09, às 16h00 o tema “A 
mulher de Jó”. Acompanhe as atividades do ministério também pelo instagram: @identidadefemininaipcc. 

UMA BOA OPÇÃO 
Todas as sextas-feiras às 19h30, o Ministério para os Juniores disponibiliza um pequeno grupo para pré-
adolescentes de 10 a 12 anos. Invista na vida espiritual e relacional dos seus filhos e ajude-os a crescer mais 
na graça, no conhecimento e na prática das Verdades Cristãs. 
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ENDEREÇO DA IPCC 
 R. Alcina Coelho Carvalho, nº 700   Casa Caiada, Olinda - PE CEP 53.130-400 
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                                                          ATIVIDADES SEMANAIS MÊS DE SETEMBRO 
 
  Domingo: Culto Diurno - 09h00;  EDV - 10h00;  Culto Noturno - 18h30 
  Segunda-feira: Culto de Oração - 19h30 
  Terça-feira: Reunião de Oração - 19h30 
  Quinta-feira: Culto de Oração - 15h00 
  Sexta-feira: Encontro MPA/MPJ - 19h30 
   

NOSSAS ATIVIDADES DA SEMANA 
1. Foram colocadas todas as soleiras em granito das portas do primeiro andar. 
2. Conclusão da etapa de eletricidade das salas. 
3. Conserto provisório de telha da nossa coberta. 
4. Instalação pelos diáconos de luminária Led tipo pétala no estacionamento e troca das luminá   rias do ca-
minho para as salas externas. 
5. Definir a relocação das salas das crianças para o 1° andar e estudo para relocar o parquinho. 
6. Contato dos diáconos com a Prefeitura de Olinda e consequente troca das lâmpadas dos postes da nossa 
rua que estavam sem acender. 

DÍZIMOS E OFERTAS 
Agradecidos ao Senhor, continuemos entregando os nossos dízimos e ofertas à Igreja, presencialmente 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. 

ORAÇÃO 
Às vezes, quando há ondas de profunda tristeza que tomam conta de nós, as nossas orações não são longas, 
mas simplesmente um grito a Deus: “Deus, me ajude! Dá-me força neste momento.” E Ele o faz. Ele nos dá a 
força que precisamos. Não necessariamente mais do que precisamos, mas Ele nos dá o que precisamos para 
o que estamos enfrentando no momento. Então, quando nos sentirmos sobrecarregados, oremos. As coisas 
vão para o seu devido lugar, em nossas vidas, de acordo com a perfeita vontade de Deus. Ore por você, pela 
sua família e por: Diác. Sérgio; Erick; Osvaldo; Ana Santos e família; Sandra; Emir e Lúcia Calife; Alaíde; Iracy e 
Norman Jaguaribe (saúde); Vanda Leitão; D. Amélia; D. Alice Lyra; Sr. Ademário; Romero; Flávio Veloso; Zina; 
Daniela; Laudileuza; Pr. Arthur Braga; Maria de Deus; Maria Bione; Socorro Egito; Edilene; Andreza (saúde); o 
Diác. Sesostre; Elza Lemos e família. 

EQUIPANDO UM POUCO MAIS 
Adquirimos um suporte de qualidade para o uso do teclado do Ministério de música. Aos poucos estamos 
repondo o desgaste de uso dos nossos equipamentos. 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS HOMOLOGADOS PELO CONSELHO   
Pastor efetivo                                 Presbíteros                                     Diáconos 
Daniel Lyra                                      Guilherme Novaes                         Eraldo Babosa               
Diego Ramon                                  Lucas Fernandes                            Guilherme Viana 
Ronaldo Vasconcelos                    Reginaldo Alves                              João Rodrigues 
                                                          Sérgio Lima Lyra                             Sérgio Lima 
                                                          Kalikoko Epalanga                          Thiago César 

DIA IMPORTANTE PARA A IGREJA 
Logo após o culto da noite do domingo 29 de setembro haverá a reunião extraordinária da assembleia para 
eleição de 2019 de pastor efetivo da igreja. Este é um evento espiritual da nossa igreja de grande importân-
cia. Você que é membro da igreja deve orar a Deus pedindo orientação e estar presente neste dia. 


