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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 10 de Março 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 Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9

Oferta via depósito bancário: 

CNPJ 11.022.696.0001/73

       Alvo  mês Fevereiro  :  x%DÍZIMOS

      Alvo mês de Fevereiro : x%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 17h00

Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

Segunda:	Segunda Super - 19h30
Quarta:	União Feminina - 15h00

www.potyracontato.wix.com/potyra

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

aissac.miranda@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo
Albuquerque. Email:

Croácia	-	Carla Maria de Lima

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 - 
Fone: 3334-9497
Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1
E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Expedientes

04/03	-	Amanda P. de O. Brandão

14/03	-	Josiane M. Gomes da Silva 

Santos 

14/03	- Clássia L. de Vasconcelos 
14/03	-	Salwa Bechara F. Mubayed 

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:

       “Peque no carnaval e se arrependa na quarta-feira de 
cinzas”! Esse é um slogan de muita gente, com raras exceções. O 
momento pós-carnaval para muitas pessoas, é o tempo mais 
propıćio à reflexões onde elas se preparam e se  compungem em 
busca de arrependimento dos pecados e excessos cometidos no 
carnaval. Mas, o que é arrependimento? Arrependimento, 
“metanoia”, na lıńgua grega significa mudança de mente, uma 
profunda convicção que o pecado é uma ofensa contra Deus e, 
portanto, envolve a vontade de dar meia volta e seguir uma nova 
direção. Não é arrependimento e novamente arrependimento, 
mas arrependimento e “frutos de arrependimento” como se 
expressa João Batista no texto sagrado de Lucas 3.7,8.

   Quando se pensa em metanoia, a ideia é logo de algo 
puramente individual. De certa forma há um fundo de verdade 
nessa construção, entretanto, Lucas quer nos ensinar nas 
palavras de João batista, que essa mudança de mente é uma 
mudança individual pessoal, mas que desemboca em ações 
relacionais com o nosso semelhante. A religião interior 
(arrependimento) precisava se exteriorizar (fruto de amor), 
caso contrário a religião trará uma produção movida pelo medo 
e pela geração de frutos impregnada da hipocrisia 
(arrependimento intelectual)

 	 Mas	 que	 frutos	 de	 arrependimento	 precisavam-se	
produzir	segundo	a	pregação	de	João	Batista	em	Lucas	3.	1-14?	

  (1) Transformar religiosidade em espiritualidade 
prática v.7; (2) Consciência de que privilégios implica em 
responsabilidade v. 8, 9; (3) Serviço compartilhado (altruıś mo) 
v.10,11; (4) A prática da justiça (honestidade) v.12,13; (5) A 
vivência da bondade pelo vıńculo da paz v.14a; (6) A vivencia da 
verdade v.14.b; (7) A vivência do contentamento v.14. E�  claro 
que essa pequena lista não esgota todos os frutos possıv́eis do 
arrependimento, mas demonstra que o arrependimento 
genuıńo deve produzir uma mudança de caráter, que resulta em 
uma diferença significativa na maneira como vivemos com os 
outros. 

FRUTO	DE	ARREPENDIMENTO

VOCÊ SABIA?
Que	o	maior	versículo	da	Bíblia	está	no	livro	de	

Ester	8:9.	E	possui	415	caracteres?



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Portanto, a pregação de João Batista nos é contemporânea e oportuna ao 
mesmo tempo, pois João pregava a ação e produzia ação. O arrependimento 
prepara o caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limites – “toda a 
carne vera a salvação de Deus”. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a 
salvação de Deus. Que Deus nos ajude a reproduzir esse alvo escriturıś tico.

                                               Miss. Regilene Cavalcanti

FÉRIAS	PASTORAIS	–	No mês de março o Pr. Nyelson estará de férias de suas 
atividades na IECP e o seguimento de programações e atividades 
administrativas seguirão seu curso normal. Na parte de programações e 
pastorais o diácono Dimas e a missionária Regilene podem ser procurados para 
quaisquer duvidas e na área administrativa a nossa irmã Jacineide.

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

· Oremos pelo pastor Nyelson e famıĺia para que as suas férias sejam tranquiliza 
e de bom descanso.

ORAÇÃO	

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

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

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

HOMENAGEM	DO	PASTOR	NYELSON	AO	DIA	INTERNACIONACIONAL	DA	
MULHER	–	 	Que o dia da mulher hoje seja pra lembrar-nos do seu  valor que 
Deus deu à mulher em sua criação e que cada mulher siga a jornada da vida 
firme , com sabedoria, amor graça e dando cores maravilhosas a este mundo. 
Provérbios 31.30 “A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a 
mulher que teme ao Senhor será elogiada”.

CLIMATIZACÃO	 DO	 TEMPLO	 –	 Estamos começando pesquisas sobre a 
climatização do nosso templo e esse será um grande desafio para nossa igreja 
neste ano de 2019. Nas pesquisas feitas, foi orçado um aparelho de ar 
condicionado de ótima qualidade em torno de R$ 6.000,00, ao qual 
precisaremos de 5 maquinas para o nosso templo. Teremos ainda um custo de 
instalação e isolamento de saıd́ a de ar das janelas e portas. Esteja orando e se 
colocando a disposição para este tempo trabalho.

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy Lins, que se 
encontra internada no hospital da Aeronáutica pra que Deus restaure sua 
saúde e fortaleça a famıĺia para os cuidados necessários para com ela.  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 
Laudicéa Santos; oremos por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla 
Maria); oremos pele irmão Israel Pedrosa. Oremos pelo sr. Adivan Lima, pai da 
nossa irmã Rebeca Lima (Beel).

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15

CLIMATIZACÃO	 DO	 TEMPLO	 –	 Estamos começando pesquisas sobre a 
climatização do nosso templo e esse será um grande desafio para nossa igreja 
neste ano de 2019. Nas pesquisas feitas, foi orçado um aparelho de ar 
condicionado de ótima qualidade em torno de R$ 6.000,00, ao qual 
precisaremos de 5 maquinas para o nosso templo. Teremos ainda um custo de 
instalação e isolamento de saıd́ a de ar das janelas e portas. Esteja orando e se 
colocando a disposição para este tempo trabalho.

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	Domingo é sempre uma oportunidade dada 
por Deus para expressar a nossa adoração e gratidão de poder cultuá-lo sem 
impedimentos. E�  também um momento de fortalecimento da nossa fé através 
da ministração da Palavra de Deus, dos louvores entoados e da comunhão uns 
com os outros. Hoje, na celebração da manhã, as 10h, teremos a honrosa 
participação  do pastor Edjaelson Pedro Silva que estará pregando e 
celebrando a Ceia do Senhor. A� s 17h Missionária Regilene Cavalcanti trará a 
reflexão sobre o tema “Fruto de arrependimento”.    Faça um esforço para se 
possıv́el, estar conosco nos dois horários. 
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