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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 03 de Fevereiro 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 via depósito bancário: 
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

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

       Alvo  mês Janeiro  :  96,34%DÍZIMOS

      Alvo mês de Janeiro  : 51,96%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 17h00

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

                     Celebração - 10h00
Domingo:	EBD- 09h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Para ofertar via depósito bancário:

www.potyracontato.wix.com/potyra
Banco Bradesco Ag. 286-0 C/C 119930-7

pr.luismario@hotmail.com

pr.jairlima@gmail.com

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
aissac.miranda@hotmail.com
Croácia	-	Carla Maria de Lima

Adriana -

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

Albuquerque. Email:

Carla.maria7@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

Atendimento Pastoral: Terças e Quartas: 15h00 às 18h00

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

Pastor:

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Expedientes

29/01	-	Rafael L. Freitas de Farias 
24/01	-	Luciene Ferreira de Souza 

29/01	-	Dimas A. de Assis dos 

Santos Filho 

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

Príncipios:

Marcos nos declara as seguintes palavras: Depois	que	João	
foi	preso,	Jesus	foi	para	a	Galiléia,	proclamando	as	boas	novas	
de	Deus."O	tempo	é	chegado",	dizia	ele.	"O	Reino	de	Deus	está	
próximo.	Arrependam-se	e	creiam	nas	boas	novas!	"	Mc.1.14-15.

O Evangelho de Marcos é um dos Evangelhos que mais gosto 
de ler sobre a trajetória ministerial de Jesus. O Evangelho ou boas 
noticias que Jesus vem trazendo é a chegada do Reino de Deus que de 
modo real e concreto estava a disposição e à vista de todos. Segundo 
alguns comentaristas bıb́licos, pode-se chamar de Reino de Deus de  “o 
Reinado de Deus”, onde o próprio Deus exerce domıńio, controle e sua 
vontade acontece. Há um chamamento a o arrependimento e fé em 
Jesus que caminha além da ida ao céu (como pregamos semana 
passada), mas o Reino já começa aqui e agora.

Então, alguns eventos no inicio do Evangelho de Marcos nos 
mostra como de maneira concreta esse Reino acontece.

Em primeiro lugar Jesus começa chamando homens, 
discı́pulos para serem pescadores de homens, de modo que eles 
deixassem a rotina cotidiana deles de pecadores de peixes, da mera 
sobrevivência e os convida para algo sublime e maior. (Mc.1.16-17).

Em segundo lugar, quando Jesus vai a Sinagoga ele expulsa de 
um homem um espirito imundo (Mc.1.21-26), onde uma pessoa nesse 
estado tem sua mente obstruıd́a, escravizada, de modo que não há 
autonomia e Jesus chega ali para libertar essa pessoa. Na nossa cultura, 
quando falamos de espıŕitos imundos, demônios, pensamos logo em 
pessoas que se contorcem e espumam pela boca, com vozes diferentes, 
mas esquecemos dos demônios que agem de modo sutil, que 
influenciam mentes e gestos, de modo que pessoas se sentem 
aprisionadas também por ações dessa natureza.

Em terceiro lugar, Jesus cura a sogra de Pedro (Mc.1.21), 
mulher essa que viva acamada, de modo que ela volta a se senti útil e 
desfrutar da vida.

Em quarto lugar, no capitulo 2 em seu inicio, Marcos nos 
apresenta um paralitico que é levado a Jesus por seus amigos e Jesus 
antes de curá-lo declara que os pecados dele estavam perdoados, de 
modo que a culpa e divida que aquele homem poderia ter com Deus é 

A	RELIGIÃO	DE	JESUS

VOCÊ SABIA?
Você sabia que:o menor livro da Biblia é II João 

(possui somente 13 versıć ulos)



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Finalmente, por Jesus fazer o que fazia, foi criticado porque seus discıṕ ulos não faziam 
jejum e Jesus fazia a cura nos sábados. Jesus é criticado por fazer o bem, trazendo o 
Reino de Deus de modo a libertar, curar, levar paz, abundancia, alegria e amor a essa 
gente.

Nessa mesa, todos que desejam ser libertos de suas culpas, serem abraçados pela graça 
de Deus são chamados para participar. A religião de Jesus é o Reino de Deus para todos, 
de modo que nossos pecados sejam perdoados e adentremos a este novo status de vida 
pelo sangue do Cordeiro. 

           Em quinto lugar, a partir do capitulo 2 e verso 15 Jesus é criticado por comer com 
pessoas de reputação duvidosa, tanto que são chamados de pecadores e o texto irá nos 
falar que essas pessoas também seguiam Jesus, provavelmente porque viam Nele a 
oportunidade de recomeço para a vida, porta de saıd́a para suas crises.

                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça

            A religião de Jesus é completamente diferente daquela que os homens constroem, 
porque nela não há controle de pessoas. Na religião de Jesus pessoas são convidadas à 
mesa Dele para que possam ter o contato com o Senhor da vida e serem curadas.

declara por Jesus paga e aquele ex-paralıt́ico poderia caminhar em paz e seguir sua 
jornada na vida.

IRMÃOS	VENEZUELANOS	–	Desde do dia 17 de dezembro do ano passado chegou a 
Recife um grupo de venezuelanos que por conta dos sérios problemas econômicos e 
polıt́icos vividos por aquele paıś saıŕam de lá em busca de uma melhor vida para seus 
familiares e alguns deles estão hospedados próximos a nossa igreja. A maior 
necessidade deles no momento é trabalho e se você conhecer alguém que precise de 
serviços de pedreiro ou faxina domestica, faça um contato com o Pr. Nyelson que ele 
encaminhará a necessidade para alguns deles.

 ·Oremos pelas famıĺias visitadas do Edifıć io Germano Zaicaner pra que possam 
continuar abertas a ouvir do Evangelho na continuidade do trabalho que realizaremos 
ali naquele local.

 ·Continuemos a orar pelo nosso paıś, por todos os governantes instituıd́os para que 
possam ser justos em suas decisões, tendo o povo como o grande beneficiário de suas 
ações. 

 ·Oremos pelas atividades deste ano de 2019 que acontecerão em nossa igreja.

ORAÇÃO 
 ·Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação de um trabalho 
evangelıśtico em Olinda e Graças;

 ·Oremos pelas famıĺias venezuelanas que estão morando próximo a igreja pra que 
sejam abençoados pela ação de nossa igreja para com eles.

ANIVERSARIANTES	E	CARTOES	DE	OFERTAS/DÍZIMOS	–	Se seu nome insiste em 
não constar na lista de aniversariantes nos informativos dominicais, faça uma ligação 
para secretaria da igreja de segunda a sexta em horário de expediente comercial e peça 
a nossa secretaria para constar. Assim também se você não tem e deseja ter o cartão 
para ofertas e dıźimos, use da mesma forma ligando para a igreja ou ate mesmo 
procurando a tesouraria da igreja após as celebrações na pessoa de Rafaele ou Martins.

LEITURA	 ANUAL	 DA	 BÍBLIA	 –	 No segundo domingo de dezembro de 2018 foi 
distribuıd́o entre os irmãos o plano anual da Bıb́lia que nos foi doado pela Sociedade 
Bıb́lica do Brasil e queremos incentivar você a participar deste tempo. Se você ainda 
não possui esse guia, procure a nossa irmã Heloıń a Almeida.

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E	a	oração	da	fé	salvará	o	enfermo...”	Tg.	5.15
Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy, Cirleide, Jazi, Nilma, 
Quênia, Lourdes, missionário Walter (Bósnia) e E� verton Pedro (Sobrinho da irmã 
Maria do Carmo), Solange Helena, Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia Vieira; oremos 
por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria); oremos pela irmã Maria 
Luiza e o irmão Israel Pedrosa. Oremos pela nossa irmã Clarice que está cirurgiada. 

ASSEMBLEIA	DE	MEMBROS	– No ultimo domingo de fevereiro, dia 24, teremos uma 
assembleia ordinária e esta assembleia acontecerá as 11:30h. Você que é membro 
esteja presente!

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 –	 Neste primeiro domingo de fevereiro, além do 
encontro comunitário de comunhão, musica, orações e aprendizado, estaremos juntos 
ao redor da mesa do Senhor celebrando a Ceia que Ele mesmo instituiu para que nunca 
nos esqueçamos do seu amor que foi demonstrado através da sua vinda, morte e 
ressurreição, lembrando que na ceia celebramos até que Ele volte para buscar sua 
Igreja. Em ambos os encontros, as 10h e 17h o Pastor Nyelson será o pregador.

SONOPLASTIA	– No mês de dezembro de 2018 foi encerrado o contrato de prestação 
de serviço de sonoplastia do nosso irmão Nyendell Bagetti e nesse mês de janeiro 
chegou para nos ajudar nesta área o nosso irmão Igor Lima. Queremos em primeiro 
lugar agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Nyendell que nos prestou esse serviço 
ate o ano passado, rogando que Deus o abençoe na jornada profissional e recebemos 
com carinho Igor Lima, que também chega com sua esposa Camila e a sua filhinha Ana 
Luıźa o acompanhando.

DÍZIMOS	 E	 OFERTAS	 –	 Agradecemos a todos os irmãos que tem ajudado 
financeiramente nossa comunidade. O ano de 2018 foi de muitas lutas e desafios, mas 
todos alcançados para a gloria de Deus. Neste novo ano temos alguns desafios e dentre 
eles a climatização do templo e esperamos contar com sua ajuda e apoio para que 
cumpramos esses objetivos, em nome de Jesus.

	08/02	-	José Martins da Silva 
08/02	 -	 Maria de Lourdes da Silva 
(Dedivaldo) 
	08/02	- Clara Beatriz da Silva Soares 

ANIVERSARIANTES	DA	SEMANA:
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