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Recife, 05 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................

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

Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

CNPJ 11.022.696.0001/73

Oferta via depósito bancário: 

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30
Quarta:	União Feminina - 15h00

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

www.potyracontato.wix.com/potyra

Adriana -
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
pr.jairlima@gmail.com

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

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Carla.maria7@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Albuquerque. Email:

pr.luismario@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Pastor:

Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00

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

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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:

Sendo assim, Paulo vai nos dizer no final do verso 20 que 
ESSES SERES HUMANOS SA� O INDESCULPA�VEIS. No verso 21 diz que 
TENDO CONHECIDO A DEUS NA� O O GLORIFICAM E NEM LHE DERAM 
GRAÇAS.  O que isso significa? Pegamos o que Deus fez e fazemos 

Duas perguntas oriundas dos versos 16 e 17 precisam ser 
respondidas: por que um justo tem que viver pela fé? Por que uma 
justiça recebida é o único modo de estarmoA IRA REVELADA

Paulo já percebe de antemão a ignorância que as pessoas 
preferem estar e viver visto que alguém pode perguntar: MAS COMO 
PODE ALGUE� M SER RESPONSABILIZADO POR NA� O CONHECER UM 
DEUS DE QUEM NUNCA OUVIU FALAR? Paulo responde que ninguém é 
ignorante, pois todos conhecem a verdade, porém, a suprimem. No 
verso 21 diz que todos os seres humanos, em toda parte e em todos os 
tempos TEM CONHECIDO.

Paulo nos mostra que o evangelho é necessário, não pra me 
fazer feliz, resolver meus problemas pessoais, mas ele existe por causa 
da IRA DE DEUS (v.18). A ira de Deus é justa, correta e estabelecida, 
sendo a mesma uma realidade presente que segundo Paulo no v.18 SE 
REVELA. Interessante é que ele não diz que A IRA DE DEUS SE 
REVELARA� , mas SE REVELA, está aqui e agora conosco e isso sugere 
duas coisas: por que ela se revela e como se revela?

 Retomamos hoje as reflexões sobre a carta de Paulo 
aos romanos, de maneira mais especifica iremos abordar do capitulo 
1.18 a 32 nas celebrações da manhã e tarde.

 s sem pendencias com Deus? Dos vs 18 ao 3.20 Paulo 
então vai nos mostrar que precisamos da justiça de Deus e por que não 
podemos conquista-la por nós mesmos. Veremos a incapacidade da 
humanidade de se achegar a Deus nos jogando num quadro obscuro. 
Porém, esse momento obscuro, sem possıv́el solução para nós é o pano 
de fundo na qual a joia do Evangelho irá resplandecer.

O que atrai a ira de Deus é a IMPIEDADE E A INJUSTIÇA. A 
primeira fala do desprezo pelos direitos de Deus, a destruição da nossa 
relação com ele (vertical). A segunda fala ao desprezo dos direitos 
humanos ao amor, à verdade, à justiça, de uma destruição das relações 
horizontais com aqueles que nos cercam.

A	IRA	REVELADA

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

sacerdote	ao	mesmo	tempo	do	antigo	testamento	?

       Alvo  mês Abril  : 104,53%DÍZIMOS

      Alvo mês de Abril : 68,44% MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

que é obra nossa.
      O que acontece quando recusamos reconhecer Deus e depender Dele?  Nós 
mudamos nosso “objeto” da adoração.   (vs 23, 25-27) Do ponto de vista de Deus, quem 
faz isso é um LOUCO (v.22). Mas como isso aconteceu? Em poucas palavras reveladora 
do verso 21, Paulo vai nos dizer que se recusaram a tratar Deus como Deus e de viver na 
dependência dele e em gratidão a Ele. Tornaram-se NULOS, ou seja, FU� TEIS, preferem 
viver de especulações e o coração deles ficou obscurecidos.  se existe um Deus que pode 
nos dizer o que seja certo e errado e se negamos isso, como haveremos de encontrar 
absolutos morais em outras coisas ou parte? E�  muita arrogância dizer que uma coisa 
seja certa ou errada por EU DIGO QUE E� . 
        Finalmente, no verso 24 descobrimos COMO A IRA DE DEUS E�  REVELADA NO 
PRESENTE – o juıźo de Deus sobre a impiedade e a injustiça, consiste em nos conceder o 
que desejamos. No verso 24 diz que Deus OS ENTREGOU e a uma versão uma versão que 
diz AOS DESEJOS ARDENTES DE SEUS CORAÇO� ES. Isso significa que as coisas que 
servimos não irão nos libertar, mas no controlar. A pior coisa que poderia acontecer é 
Deus nos deixar concedido ao que nosso coração deseja em excesso.
         Ao invés de benções promovemos ruptura no sentindo espiritual, psicológico, 
social e fıśico. E quem escolheu isso?  Nós mesmos! Qual seria rota de fuga disso? 
Teremos que esperar o capitulo 3 pra ver a joia do evangelho brilhar nessa escuridão 
toda, mas o verso 25 nos oferece um deslumbre desde já, quando no final Paulo diz “...o 
qual é bendito eternamente. Amém!” precisamos parar de suprimir a verdade e louvar a 
Deus como Deus verdadeiro – isso significa depender dele, aceitar seu direito de reinar 
sobre nós, desejar Ele bem mais do que as coisas que foram criadas por Ele.
                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

Missdaise Passos, a todos os outros irmãos pela inspiração que geraram a nossa 
comunidade. Deus os abençoe sempre!

FESTA	DO	SEMINÁRIO	– No dia primeiro de maio (quarta-feira passada) tivemos as 
comemorações dos 93 anos do Seminário congregacional do Nordeste e a nossa igreja 
se fez representar por uma barraca com venda de almoços e açaı,́ ação essa coordenada 
pelo professor Gilberto Gonçalves. Queremos agradecer a participação de muitos 
irmãos que puderam servir ali naquela manhã e tarde.  

CLIMATIZAÇÃO	DO	TEMPLO	–	Essa semana estaremos instalando as maquinas de ar-
condicionado em nosso templo e em breve já estaremos sendo abençoados por um 
clima mais ameno em nosso espaço de celebração. 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. 

DIA	DAS	MÃES	– No próximo domingo teremos a celebração em gratidão a Deus pela 
vida de nossas mães e pra começar o dia bem teremos um delicioso café da manhã as 
08h e logo em seguida teremos a nossa celebração. A nossa irmã Solange Helena ficará 
responsável pelo café da manhã e contamos com a ajuda de todos na colaboração dos 
pratos para este momento.  

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. Oremos pela saúde de Alexiana Almeida 
(prima de Simone Simões), rogando a restauração da sua saúde. A mesma encontra-se 
internada na UTI. 

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	O encontro de adoração comunitária hoje nos traz o 
momento memorial da Ceia do Senhor, tempo esse de perdão e graça para todos nós. O 
pastor Nyelson será o pregador as 10h e 17h e convidamos para que você participe com 
alegria e singeleza de coração destes encontros. 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	–	No próximo sábado, dia 11 de maio, teremos mais um 
culto da nossa igreja ali em Olinda, que funciona no auditório da livraria Luz e Vida, as 
19h. Convide alguém para estar conosco e ser abençoado com o ouvir do Evangelho de 
Jesus. 

GRATIDÃO/CANTANTA	INFANTIL	–	Domingo passado as nossas crianças estiveram 
apresentando a cantata SUA MISSA� O contando com a participação de diversos irmãos 
nas áreas de encenação, cantando e nos bastidores da mesma. Louvamos a Deus por 
todos que puderam se envolver e queremos agradecer na pessoa da nossa irmã 

NELSON	BOMILCAR	 ENTRE	NÓS	 –	Na Segunda Super, 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.
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