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Recife, 12 de Maio de 2019

Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
Rua do Príncipe, 328  Boa Vista  Recife  PE / CEP 50050-410

Fone (81) 3334-9497| E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

ALVOS FINANCEIROSALVOS FINANCEIROSALVOS FINANCEIROSALVOS FINANCEIROS................

................

Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2
Oferta via depósito bancário: 

CNPJ 11.022.696.0001/73
Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9

................

................

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Domingo:	EBD- 09h00

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

                     Celebração - 10h00

Quarta:	União Feminina - 15h00

                     Celebração - 17h00
www.potyracontato.wix.com/potyra

Banco Bradesco Ag. 286-0 C/C 119930-7
Para ofertar via depósito bancário:

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -
pr.jairlima@gmail.com
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo
pr.luismario@hotmail.com
Adriana -

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
arthurazael@hotmail.com

aissac.miranda@hotmail.com
Croácia	-	Carla Maria de Lima

Albuquerque. Email:

Carla.maria7@hotmail.com

 SAC................

Campo Missionário................ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Pastor:
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com
Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30
Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00
Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 - 
Fone: 3334-9497

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Expedientes

Nossa Missão:Nossa Missão:Nossa Missão:Nossa Missão:

Adoramos a Deus em 
Cristo Jesus, 
celebrando a 

redenção, estudando 
e obedecendo a Sua 
Palavra, Vivendo em 
comunhão, servindo 
uns aos outros e ao 

mundo e realizando a 
obra missionária! 

Aleluia!

- Bíblia Sagrada;

- Governo 
Congregacional

- 28 Artigos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cristianismo;

Príncipios:

Todos os segundos domingos do mês de maio temos a chance 
de celebrarmos a Deus pela vida das mães, que sabedores que somos 
não apenas merecem nosso carinho e apreço neste dia, mas há um 
expressar maior neste dia, onde louvamos a Deus em comunidade, 
oramos pelas mães e também refletimos sobre esse papel tão singular 
e importante para a famıĺia.

 Mães tem um papel de muita importância na base 
familiar. Sabemos que há mães que não exercem seu papel nesse 
contexto, mas hoje queria destacar à luz da Palavra de Deus 3 mães que 
tiveram uma ação inspiradora para todas as mamães:

 1.UMA	MÃE	QUE	LUTA	PELA	SOBREVIVENCIA	DO	
SEU	FILHO	(Êx.	2.1-10)

 O nome dela é Joquebede. Seu filho Moisés foi jogado 
no rio Nilo logo ao nascer . A perseguição aos israelitas recém-nascidos 
no Egito era sangrenta e a chance de escapar da tragédia era 
humanamente impossıv́el. Joquebede, entrementes, não desistiu do 
seu filho. Ela montou um plano para salvar seu filho da morte. Ela 
transcendeu o comum. Deus honrou seu gesto e salvou seu filho das 
águas do Nilo. A providência divina fez o menino Moisés parar no 
palácio de Faraó e retornar aos braços de Joquebede para ser 
amamentado.

 Foi nesse tempo, da primeira infância de Moisés, que 
sua mãe deu tudo de si para transmitir ao seu infante as verdades que 
mais tarde governariam a sua vida. Foi o ensino aprendido com sua 
mãe que levou Moisés a rejeitar as glórias do Egito por causa do 
opróbrio de Cristo. Precisamos de mães que invistam tempo na vida 
espiritual de seus filhos. 

2.	UMA	MÃE	QUE	CONSAGRA	SEU	FILHO	(I	Sm		1.1-28)

 Ana é essa mãe. Ana era estéril, porque o próprio Deus 
havia cerrado a sua madre. No seu tempo, esse era um problema 
doloroso, que trazia muitos estigmas. Ana teve ainda que enfrentar a 

MÃES	MESTRAS	DO	BEM

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	Melquisedeque	foi	o	único	rei	e	

sacerdote	ao	mesmo	tempo	do	antigo	testamento	?

       Alvo  mês Maio  : 10,95%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 2,80%Maio MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

				3.UMA	MÃE	QUE	VIVE	O	QUE	ENSINA	(II	Tm	1.5)

Ela ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância. A palavra grega usada é” 
brefos”, que quer dizer “desde o ventre”. Essas sagradas letras tornaram Timóteo sábio 
para a salvação. Mais tarde, Timóteo tornou-se discıṕulo do apóstolo Paulo e constitui-
se num dos maiores pastores da igreja cristã, aquele que haveria de dar continuidade ao 
ministério do grande apóstolo dos gentios. 

zombaria da sua rival, a incredulidade do seu marido e a censura do seu sacerdote. Ela, 
contudo, não desistiu. Continuava orando e chorando diante de Deus, pedindo-lhe um 
filho. 
 Houve um dia, porém, que ela resolveu fazer um voto a Deus. Prometeu-lhe que 
se Deus lhe desse um filho, o devolveria para o Senhor por todos os dias da sua vida. 
Deus ouviu o seu clamor e ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior juiz, o maior 
profeta e o maior sacerdote da sua geração. Precisamos de mães que ousem consagrar o 
melhor daquilo que Deus lhes tem dado ao Senhor. 

 Eunice era mãe de Timóteo e filha de Loide. Cresceu bebendo o leite da piedade 
e transmitiu a seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar. Nela habitava uma fé 
sem fingimento. Essa mesma fé, ela transmitiu para seu filho. Eunice era uma mulher 
comprometida com a Palavra de Deus. 

 Você mãe, é desafiada a andar com Deus, a ensinar os seus filhos a Palavra de 
Deus e a prepará-los para serem vasos de honra nas mãos de Deus.         
                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

CLIMATIZAÇÃO	DO	TEMPLO	–	Estamos em fase de finalização da climatização do 
templo em nossa igreja e agradecemos a todos a participação com dıźimos e ofertas, e 
lembramos que não podemos esquecer de sempre contribuir com esta causa e 
também, se possıv́el, solicitar ajudar de quem conhecemos para juntos quitarmos os 
valores desse investimento da igreja. 

VIGILIA	DE	ORAÇÃO	–	No próximo sábado, dia 18 de maio, teremos nossa vigıĺia de 
oração e convidamos a todos os irmãos a estarem conosco nesse templo rico de 
intercessão e encontro. Participe e convide alguém para estar. O encontro começará as 
18h. 

NELSON	BOMILCAR	ENTRE	NÓS	–	Na Segunda Super de amanhã, dia 13 de maio, as 
19h30 teremos a participação cantando e pregando (falará sobre adoração no Novo 
Testamento) o pastor, compositor e músico Nelson Bomilcar, que atualmente mora em 
São Paulo e a mais de 20 anos exerce um ministério itinerante por todo Brasil, 
abençoando a igreja por onde passa com músicas e palestras sobre louvor e adoração. 
Essa programação será patrocinada pela Associação Koinonia.

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15
Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por E� verton Pedro 
(Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Solange Helena que se encontra em fase de 
recuperação da cirurgia. Oremos por Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia Santos. 
Oremos pele irmão Israel Pedrosa que se encontra internado. Oremos pelo Sr. Adivan 
Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel) que está em tratamento. Oremos pelo 
Maestro Mizael Gusmão rogando que Deus traga saúde para seu corpo. Oremos pela 
vida de Vinıćius (filho de amigos do pastor Nyelson) que se encontra em casa se 
recuperando de uma pneumonia bacteriana. 

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– Louvamos a Deus por esse dia que Ele fez e por hoje em 
especial podermos estar juntos nas celebrações ao nosso Deus, de modo que pela 
manhã recebemos com muita alegria todas as mães, começando o dia com o delicioso 
café da manhã e concluindo com uma celebração de gratidão a Deus pela vida de nossas 
mães as 10h, onde ouviremos a Palavra de Deus através da nossa irmã Heloıń a Almeida. 
As 17h a nossa celebração a Deus terá como pregadora a nossa irmã Regilene 
Cavalcante que nos abençoará no encontro. Então esteja em ambos os encontros e 
participe com muito louvor a Deus! 
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