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Recife, 13 de Outubro 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

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!

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

- Bíblia Sagrada;

Príncipios:

PAULO ENSINA HUMILDADE DE ESPIRITO – OU SEJA, NA� O HA�  ESPAÇO 
PRA VAIDADES PESSOAIS NO MINISTE� RIO DA IGREJA. V.7 - A pessoa 
madura nunca vai ser um crente soberbo. Se você encontrar alguém 
com um papo grande desfiando elogios a si mesmo pode ter certeza 

Quem é o maior e mais importante? Quem merece os louros? Paulo 
responde – NINGUE� M. Paulo vai dizer que apenas uma pessoa é quem 
dá o crescimento e quem faz isso, qual deles faz isso? E�  Deus que dá o 
crescimento. Então veja que temos diversos ministérios dentro da 
igreja, diversas pessoas trabalhando dentro da igreja. Uma está 
preparando o terreno, outra semear a palavra, outra cuida dos novos 
convertidos, regando – outra vai colher, mas só Deus pode fazer o 
milagre da vida.

Paulo ensina a unidade e a interdependência dos ministérios da igreja. 
V.8 - Pra que você plante, alguém prepara o terreno; pra que você regue 
alguém precisou ter plantado; pra que você colha, é necessário que 
alguém tenha cuidado dessa planta. Cada um é importante, cada um 
tem o seu ministério, cada um tem seu chamado, seu trabalho e cada 
um vai receber de Deus o galardão de acordo com o seu trabalho.

O texto de 1 corinto 1.5, Paulo vai usar a figura da igreja como um 
campo e seu objetivo é a quantidade. Versos V.5 e 7ele pergunta - Quem 
é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto 
conforme o Senhor concedeu a cada um. 6 Eu plantei, Apolo regou; mas 
o crescimento veio de Deus. 7 De modo que nem o que planta é alguma 
coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Paulo está nos 
ensinando a esvaziar a controvérsia do culto a personalidade. Na 
lıńgua grega esse QUEM seria O QUE? Ficaria assim: O QUE E�  PAULO? O 
QUE E�  APOLO? Ele coloca um machado da verdade nessa tendência de 
partidarismo dentro da igreja.

Além de desmistificar essa questão do culto a personalidade, Paulo 
está ensinando sobre a diversidade de ministérios na igreja. Então tem 
diversidades de ministérios na igreja e não estamos concorrendo uns 
com os outros, nós estamos cooperando uns com os outros. Quem está 
fazendo a obra? O próprio Deus. E�  dele que vem o crescimento. 

A IGREJA E SUA IMPORTANCIA (PARTE 2)

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Quarta:	União Feminina - 15h00

                     Celebração - 17h00

Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

aissac.miranda@hotmail.com

Albuquerque. Email:

Croácia	-	Carla Maria de Lima
Carla.maria7@hotmail.com

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com

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

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30
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

Pastor:
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Expedientes

15/10	-	George Elis dos Santos

11/10	-	Solange Helena 
14/10	-	Aurênia de Aguiar

11/10	-	Duceli Silva

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que	único	capítulo	da	Bíblia	que	termina		com	

dois	pontos	é	o	capítulo	21	de	Atos	dos		Apóstolos.

       Alvo  mês Outubro  : 31,40%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 26,67%Outubro MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

3. NO� S DEVEMOS CONSTRUIR DE ACORDO COM O PLANO CORRETO - Então Paulo vai 
nos mostrar que mesmo que construindo o fundamento certo e usando o material certo, 
tem que construir de acordo com o projeto do arquiteto. Vs 18-20 - Uma sabedoria é a do 
mundo, talvez essa funcione no mundo, mas a sabedoria de Deus é outra, a sabedoria do 
mundo não funciona na igreja. O reino de Deus tem seus valores invertidos  - bem 
aventurado é o humilde, bem aventurado é o que chora, é o mando, é o que tem fome e 
sede de justiça, o puro de coração, o misericordioso, é o pacificador, é o que perseguido 
por causa da justiça, esses valores não são aplaudidos lá fora, mas na igreja de Deus 
valem muito.

que não entendeu a maturidade cristã. Quem faz a obra é Deus e somos apenas 
instrumentos e cooperadores, lavouras de Deus e não podemos produzi resultado, o 
resultado é obra exclusiva de Deus.

Ultima figura que Paulo vai usar que a igreja é um TEMPLO e o seu alvo é a QUALIDADE, 
ele vai tratar disso do v.9b ate o final do capitulo. A palavra santuário aqui quer dizer 
SANTO DOS SANTOS, o lugar santıśsimo, onde a gloria de Deus está presente e Paulo vai 
dizer isso – NO� S SOMOS O SANTUARIO DE DEUS E ELE E�  SAGRADO.

Vamos tomar algumas conclusões que precisamos pensar sobre o edifıć io de Deus:

1. NO� S DEVEMOS CONSTRUIR NO FUNDAMENTO CERTO. V.10 – 11 - Então qual é o 
fundamento da igreja? E�  Pedro, é Paulo, é maria, o papa, o pastor? Não, é jesus cristo. 
Paulo diz que não se pode lançar outro fundamento, o único fundamento da igreja é 
Jesus.

2. NO� S PRECISAMOS CONSTRUIR COM O MATERIAL CERTO – V.12-15 - Ele usa aqui 6 
materiais – 3 perecıv́eis e 3 não perecıv́eis. Ele fala de construção. O que é perecıv́el? 
Palha, feno, madeira. Coloca esses 3 no fogo, o que virá? Cinza. E os 3 
imperecıv́eis...prata, ouro e pedras preciosas...coloca no fogo, queima e fica mais limpo 
ainda.Ele está falando aqui de material e se a palavra de Deus para a famıĺia é alimento, 
se a palavra de Deus para a lavoura é a semente, se a palavra de Deus para o edifıć io é o 
material então nós estamos falando da verdade que nós ensinamos. Paulo está dizendo 
que o fogo no dia irá provar a nossa obra, como nós construıḿos.

4. DEVEMOS CONSTRUIR COM A MOTIVAÇAO CERTA - Aqui irmãos queremos avançar e 
crescer. Não queremos uma igreja prosperar pra alguém aqui aparecer. As vezes se quer 
uma grande igreja pra que sejamos conhecidos, pra que sejamos uma potencia. Se a 
motivação for essa, poderemos fazer tudo certo, falar de jesus, usar a bıb́lia, seguir o 
plano, mas a motivação não seja boa.Motivação precisa ser santa. Vejamos o que ele 
escreve dos vs 21-23. Você não veio a essa igreja por causa de alguém aqui, porque o 
templo é legal, o local é bom, porque tem musica...isso é tudo bom, mas a motivação não 
é essa. Esse verso 21 é muito importante... porque toda a gloria dada ao homem é gloria 
vazia, é idolatria, é abominação pra Deus. Na igreja de Deus não se transfere a gloria que 
é só dele pra ninguém, a não ser o próprio Deus.

Resumindo todo o ensino: Qual proposito da famı́lia? Maturidade. Do campo? 
Quantidade. Do edifıć io? Qualidade.  Que Deus nos ajude a sermos essa igreja que traga 
a gloria de Deus e salvação ao mundo

                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

10.06.2018

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). Oremos por Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia 
Santos. Oremos pelo Maestro Mizael Gusmão rogando que Deus traga saúde para seu 
corpo. Oremos pela saúde da nossa irmã Jacira Pedrosa. Oremos pela saúde da nossa 
irmã Joelma Gomes e também de seu pai. Oremos pelo Sr. Adivan Lima, pai da nossa 
irmã Rebeca Lima (Beel) que está em tratamento.  O pastor Nyelson pede oração pelo 
bebê da Adriana (ex-ovelha) chamado Natan que se encontra na UTI do Hospital 
Esperança precisando de cura para sua doença. Oremos pelo pastor Abenildo que está 
se preparando para uma cirurgia em breve. Roguemos a Deus pela sua saúde. Oremos 
pela missionária Regilene que sofreu um acidente e quebrou o pé e necessitará de um 
ato cirúrgico nos próximos dias. 

ORAÇÃO EM TODO TEMPO

AUSÊNCIA	–	Informamos que nas próximas semanas a missionária Regilene estará 
ausente de nossas atividades por conta de um acidente sofrido na escada de sua casa e a 
mesma será submetida a uma cirurgia nos próximos dias. Oremos pela sua plena 
recuperação. 
DOAÇÃO	DE	SANGUE	–	Amanhã o pastor Abenildo estará sendo submetido no hospital 
Albert Sabim a uma cirurgia e além de contar com nossas orações ele precisa de 
doadores de sangue. Se você desejar doar faça no seguinte lugar: doar no HEMATO – 
Telefone: 3972-4060 – junto a praça chora menino no derby em nome de Abenildo 
Antônio dos Santos. 

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	-	Os encontros para adoração a Deus é uma das marcas 
dos que são chamados por Deus de seus filhos amados O reconhecendo como Senhor 
da vida e o adorando por aquilo que Ele é. Nesta adoração por meio do seu Filho Jesus, 
nós nos encontramos mais um vez hoje para tributar louvor, gloria e honra ao nosso 
Deus e as 10h e 17h estaremos juntos realizando nosso culto comunitário, onde o 
pastor Nyelson estará pregando em ambos os encontros. 

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA	-	No ultimo domingo de outubro, dia 27 de outubro, e os 
membros da igreja são convocados para participarem deste tempo!

143	 ANOS	 E	 XXXI	 CELEBRAÇÃO	MISSIONÁRIA	 –	Marque na sua agenda que na 
próxima semana, dias 19 a 21 de outubro teremos atividades em nossa para 
celebrações de aniversário e despertamento missionário. No dia 19 o culto será as 19h 
e o pregador será o pastor Josemar Guedes falando sobre A IGREJA E O REINO DE DEUS. 
O tema da conferencia missionário deste ano será SUA MISSA� O PARA ESTA GERAÇA� O e 
a programação começará no domingo as 09h30, continuando as 17h e concluindo na 
segunda as 19h30. Estaremos contando com a presença de mais de 30 pessoas da igreja 
em Pesqueira e cremos que será um tempo muito precioso. Se organize também para 
dar seu nome a Roseane ou qualquer membro do conselho missionário para participar 
do almoço no dia 20. As inscrições para o almoço será ate o domingo 13. Se organize e 
participe! (o cartaz ao final deste informativo trás mais informações)

DÍZIMOS	 E	 OFERTAS	 – Irmãos, a nossa igreja conta sua fidelidade a Deus, se 
mostrando generoso nas suas ofertas e dıźimos mensais para que possamos cumprir 
com os compromissos firmados. Então esperamos que você se sinta feliz em ajudar e 
possa participar com o coração em adoração. Além da sua oferta financeira, muitas 
pessoas tem se doado em trabalhos em diversos ministérios da igreja e se você também 
desejar, participe, use o que o Senhor colocou nas suas mãos para devolver em glória ao 
nome Dele. 
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