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Recife, 24 de Novembro de 2019

Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
Rua do Príncipe, 328  Boa Vista  Recife  PE / CEP 50050-035

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!

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

Príncipios:

 Antes mesmo de chegar ao Brasil, quando trabalhava na Ilha 
da Madeira, Portugal, o pastor e médico escocês Robert Kalleytraduziu 
e compôs alguns hinos em português, sendo 2 salmos e 6 hinos. E�  a 
primeira hinódia evangélica no eixo Portugal e Brasil.Kalley 
desembarca no Brasil em 10 de maio de 1855 e trazia na bagagem os 
hinos produzidos na ilha da madeira. 

 O dia 22 de novembro é comemorado o dia do músico e por 
isso em muitas igrejas o mês de novembro é celebrado o mês da música 
e a IECP celebra a música como esse instrumento de Deus para 
transmissão da mensagem do Evangelho, pra falar aos nossos 
corações, para consolação e edificação da igreja. 

 Aprove a Deus que também no mês de novembro, mais 
exatamente no dia 17 de novembro se comemore entre os 
congregacionais o dia do hinário Salmos e Hinos. Essa data é celebrada 
porque nela, em 1858, foi celebrado num culto dominical a primeira 
edição brasileira.

 Porem, Há possibilidade de Sarah e Robert terem trazido 
materiais de musica em português ao virem ao Brasil e ainda 
anteriormente, como em cartas registradas do Colportor Francisco da 
Gama, carta essa de 14 de dezembro de 1858 onde o mesmo cita em 
suas vendas de livros o Salmos e Hinos.  

         A mensagem desses hinos mencionava Deus como amoroso, 
bendito, aquele que supre todas as nossas necessidades fı́sico-
espiritual , que perdoa e salva, como também mostrava sempre um 
Deus ferido que se sacrifica dando do seu próprio sangue por 
propiciação aos que creem, tomando sua cruz para salvar através de 
suas chagas o pecador. Ele também fala sobre o Deus que nos dá 
esperança nesta vida e na futura. 

         Não podemos deixar de falar de sua esposa Sara Kalley, que 
compôs grande parte dos hinos e desde de sua terna idade por 
influencia familiar a musica fez parte do dom que Deus lhe deu, além de 
traduzir e também explorar melodias tradicionais e hinos adaptados 
que ela produzia para os diversos temas e necessidades, em especial 

SALMOS E HINOS – 158 ANOS

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00

Quarta:	União Feminina - 15h00

                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

Adriana -
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

pr.jairlima@gmail.com
Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

pr.luismario@hotmail.com

Albuquerque. Email:

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

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Pastor:

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30
Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00

Instagram: @iecpernambucana

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

Expedientes

       Alvo  mês Novembro  : 37,85%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 34,67%Novembro MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

para ajudar a firmar a mensagem pregada pelo seu esposo Kalley. 

      Hoje pela manhã então dedicaremos a conhecer a historia deste hinário que 
adotamos nos cultos e em tantas atividades de nossa igreja e veremos como surgiu, por 
que surgiu e como ele precisa fazer parte da nossa vida, não apenas para sabermos 
cantar seus hinos, mas que possamos conhecer a Palavra de Deus por dele e praticar em 
nossa caminhada de vida, objetivo esse fundamental do casal Kalley para todo crente 
que tem contato com o hinário Salmos e Hinos. 

      Convido então todos para viajarmos no tempo e juntos sermos edificados!

    “E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do 
Espıŕito,  falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor 
com hinos e cânticos espirituais,  dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, 

em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de 
Cristo.” Efésios 5.18-20

10.06.2018

ORAÇÃO EM TODO TEMPO
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 por intervenções cirúrgicas e a 
recuperação das mesmas. 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. Oremos pelo 
pastor Abenildo que se recupera de uma cirurgia. Roguemos a Deus pela sua saúde. 
Oremos pela missionária Regilene que se recupera da cirurgia no seu pé. Oremos pela 
genitora da missionária Carla (Croácia) a senhora Adelaide Oliveira, rogando ao Senhor 
seu restabelecimento de uma trombose. 

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS–Nesse domingo, em celebração ao mês da música 
teremos em nossa celebração matinal a participação dos alunos dos professores Bruno 
e Rafael, que ensinam em nossa igreja teclado e violão apresentando canções que eles a 
cada semana estudam e nesse tempo possa ser um estimulo tanto pra que eles 
continuem, como para que outros passam com coragem encarar o desafio de aprender 
um instrumento e usa-lo para o louvor da gloria de Deus. Nesta celebração o pastor 
Nyelson estará trazendo uma palestra sobre a história do hinário Salmos e Hinos em 
comemoração aos seus 158 de existência como hinário oficial das igrejas 
congregacionais. As 17h o pastor também será o pregador desta celebração e você é 
convidado a participar conosco neste dia especial que o Senhor nos tem dado. 

DÍZIMOS	E	OFERTAS	–	O final de ano vem chegando e com ele os compromissos da 
igrejas, em especial com os missionários precisam ser cumpridos e nos pedimos a todos 
os irmãos que participam de nossa comunidade que possam nos ajudar a cumprirmos 
com os décimos terceiros destes irmãos e irmãs que estão na labuta o ano inteiro no 
trabalho. Não fique de fora do privilegio de participar da contribuição. Faca com alegria 
e compartilhe daquilo que Deus tem dado a você. 

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA	–	Convocamos a todos os membros da igreja para que na 
quarta-feira 04 de dezembro, as 19h15 estejamos no templo para apresentação de mais 
alguns relatórios financeiros do ano de 2019. Anteriormente estarıámos fazendo nesta 
quarta 27 de novembro, mas pela ausência de nossa tesoureira prorrogamos para a 
primeira quarta de dezembro, antes do estudo bıb́lico. 
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