
I E C P

INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 27 de Outubro de 2019

Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

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

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!

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

- Bíblia Sagrada;

- Governo 
Congregacional

Príncipios:

 Termino essa pastoral lembrando as palavras em Atos 13.36  - 
“Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, 

 Essa expressão em inglês traduzia para o português quer dizer 
“dia seguinte “e está relacionada ao mundo da moda, de modo que 
depois de um cuidado especial com o cabelo, de hidratá-lo e etc a 
pergunta que sempre vai ficar é como esse cabelo encontra-se no dia 
seguinte. Ficou ainda com as marcas do cuidado que teve no dia 
anterior?

 Pra isso precisamos estar juntos, estudar juntos, caminhar 
juntos, deixar que coisas menores não atrapalhem nossa caminhada, 
ser Corpo de Cristo, estar atento ao que Cristo vem falando a sua igreja, 
para que não venhamos a ser confundidos, pra que não venhamos a ser 
achados em falta, pra que o que aprendemos não se transforme em 
palha, de modo que a teoria se apenas uma base de informações fria, 
sem qualquer conexão com a realidade, com a nossa vida. 

Vimos que os desafios permanecem em muitas coisas. Há muito 
trabalho a ser feito, há muita coisa a ser estudada e repassada, há 
desafios a serem vencidos, a muitas frentes que precisam do 
engajamento de todos nós. A IECP encontra-se num ponto da cidade de 
Recife que vive suas convulsões, somos uma igreja que chama a 
atenção de muitos pela nossa historia e essa cheia de gente simples e 
corajosa que morando longe do centro do Recife levaram para seus 
bairros o inicio de pequenas comunidades de modo de repartir aquilo 
que ouviam aqui, neste lugar sobre a Trindade Santa e sua Palavra.

 Trazendo pra nossa realidade de igreja esse exemplo do dia a 
dia do mundo da moda, posso considerar que após um aniversário da 
igreja que se mistura com o tempo de reflexão e desafio missionário 
estejamos vivendo o DAU AFTER, o dia seguinte de tudo que ouvimos. 
Confesso que já participei de dezenas de conferencias missionarias e 
foi numa delas que me senti chamado para o pastoreio como sigo até os 
dias de hoje, mas ainda sim o desafio de continuar essa jornada na 
minha vida, como ajudar, como fazer, onde fazer, como se dar mais 
permanecem rondando a minha mente. 

DAY AFTER

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 

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

Domingo:	EBD- 09h00

                     Celebração - 17h00

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

                     Celebração - 10h00

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Adriana -

Croácia	-	Carla Maria de Lima

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

Albuquerque. Email:
arthurazael@hotmail.com

aissac.miranda@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

pr.luismario@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Pastor:
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com
Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Instagram: @iecpernambucana

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

Expedientes

22/10	-	Nyelson Mendonça
28/10	- Jacira de Lima Pedrosa 

Cavalcante 

       Alvo  mês Outubro  : 31,40%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 26,67%Outubro MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

conforme o desı́gnio de Deus, adormeceu,...” quando Paulo fala do seu próprio 
testemunho, lembrando aos judeus que Davi serviu em sua geração e agora havia 
chegado um outro tempo que precisava que outros continuassem a serem cooperados 
da história da salvação de todos os povos.

 Qual a sua missão para essa geração? Essa pergunta precisa continuar a ser 
respondida dia a dia POR TODOS. Isso mesmo, escrevi em caixa alta – POR TODOS. Há 
um lugar para todos na missão de Deus. Qual o seu lugar nisso?

Pr.	Nyelson	Mendonça.	

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 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. 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. 

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS–Neste ultimo domingo de outubro, novamente nos 
reunimos para celebrações em nome do Senhor como comunidade do Cristo vivo. As 
10h e 17ho pastor Nyelson será o pregador e estejamos juntos, sejamos fortalecidos na 
caminhada por tudo que acontecerá nos nossos encontros.

GRATIDÃO–	No ultimo final de semana em nossa igreja foi celebrado os 146 anos de 
aniversário e a trigésima primeira celebração missionária e isso envolveu muitas 
pessoas, recebendo e acolhendo a nossa igreja que veio de Pesqueira, ornamentando, 
preparando alguma iguaria na cozinha, emprestando colchoes, preparando alguma 
apresentação inspirativa. Enfim, foram muitos momentos naqueles dias e aqui fica 
nossa gratidão a todos os membros que puderam servir em alguma coisa. Deus viu o 
trabalho de todos e não despreza o coração em adoração daqueles que deram do que 
tem e de si mesmos.

ASSEMBLEIA	 ORDINARIA– Logo após a nossa celebração matinal teremos uma 
assembleia ordinária convocada pela comissão de eleição pastoral e todos os membros 
da igreja são convocados para participarem deste tempo!

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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