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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 09 de Junho 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: 

Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

CNPJ 11.022.696.0001/73

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

                     Celebração - 17h00

Quarta:	União Feminina - 15h00

Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00

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

Para ofertar via depósito bancário:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
aissac.miranda@hotmail.com

pr.jairlima@gmail.com

Croácia	-	Carla Maria de Lima

Albuquerque. Email:
arthurazael@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Adriana -

Carla.maria7@hotmail.com

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00
ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 - 
Fone: 3334-9497
Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

12/06  - Antonio Fernando G. 

Neves 

12/06	-	Carolina Lemos de 

Vasconcelos Santos 

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!

- Governo 
Congregacional

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

- Bíblia Sagrada;

Príncipios:
 Ou seja, quando alguém que não sabe nada sobre 

Deus faz o que Deus quer, por saber que é a coisa certa a se fazer, 
demonstra “...15 Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, 
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos,”. 
Todos temos um senso interno de que há o certo e o errado.

 Nossa reflexão da noite hoje abordará romanos 2.12-
16. Ate o verso 11 vimos que demos não tem favoritos e ele do vero 12 
ao 15 vai trabalhar alguns aspectos sobre isso.

 Paulo vai nos dizer que sabemos de muita coisa, mas 
escolhemos suprimir a verdade acerca de Deus, de modo que podemos 
adorar outras coisas e viver em função delas. Paulo vai nos dizer que 
Deus está certo em julgar quem conhece a lei, mas não a cumpre e 
também adverte que Deus julgará com justiça aqueles que não 
conhecem a lei externamente, pois conhecem internamente, embora 
não a cumpram.

 Ele fara duas advertências aqui: 1. Aqueles que 
conhecem o que Deus ordena e não obedecem, “...e todos os que com lei 
pecaram mediante lei serão julgados.”. E�  perigoso conhecer ou ouvir a 
lei de Deus! Afinal de contas, “...13 Porque os simples ouvidores da lei 
não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser 
justificados.” 2. Paulo introduz uma categoria de gentios que 
desconhecem a lei dos judeus e, no entanto, lhe obedecem. Quem são 
eles? O que parece é que Paulo esteja respondendo a objeção do tipo – 
COMO PODE AS PESSOAS SEREM JULGADAS SEGUNDO UM PADRA� O 
QUE DESCONHECEM? COMO PODE O JULGAMENTO SER JUSTO, SE 
AQUELES QUE DESCONHECEM A LEI DE DEUS e como diz o verso 
12...SEM LEI PERECERA� O?” 

 A resposta de Paulo aqui é que A LEI DE DEUS E�  INATA 
NAS PESSOAS – pois as vezes alguns gentios “...14 Quando, pois, os 
gentios, que não têm lei, procedem, por natureza, de conformidade 
com a lei, não tendo lei,” Todas as pessoas conhecem os princıṕios 
essenciais de comportamento correto e errado e sua base em uma 
realidade objetiva, um padrão pelo qual haveremos de ser julgados.

 Mas aonde Paulo quer chegar? Há uma coisa meio 
complexa aqui, mas veja que esse julgamento – “...no dia em que Deus, 

RELIGIOSOS	PRECISAM	DO	EVANGELHO	(III)

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	Melquisedeque	foi	o	único	rei	e	

sacerdote	ao	mesmo	tempo	do	antigo	testamento	?

       Alvo  mês Junho  : 1,15%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 0,0%Junho MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

por meio de Cristo Jesus, julgar...”(v.16), será justo porque “... julgará os 
segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho.” Isto é, será conforme o 
coração de cada um deles.

                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

 Por que Paulo fala SEGUNDO O MEU EVANGELHO? Porque o juıźo de Deus é 
fundamentalmente para a declaração que o apostolo faz a cerca do Filho de Deus. Sem 
julgamento a salvação não faz sentido. Sem a realidade da ira presente e futura, a cruz 
estará vazia de sua gloria. Paulo vai nos mostrar que o solo sobre qual pisamos, gentios e 
judeus, irreligiosos e religiosos, gente que infringe a lei e gente que cumpre regras, é 
plano. Todos enfrentam o juıźo e todos merecem a ira. Só a partir desse terreno comum 
conseguimos olhar para a cruz e enxerga-la com clareza.

 Hoje sua consciência o defende ou o acusa? De como isso acontece? Em 
quem você encontra descanso pra sua alma? Em acusar o outro e achar que não merece 
perdão ou em olhar para si mesmo e daı ́se abrir uma porta enorme para que a cruz 
apareça e nela encontremos graça e perdão?

pagamento da climatização do nosso templo e contamos com seu apoio e oferta. 
Participe e não fique de fora desse privilegio! 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	–	Próximo sábado, dia 15 de junho as 19h no auditório da 
Luz e Vida, teremos mais um encontro de pregação do Evangelho da nossa congregação 
denominada igreja evangélica em Olinda. O pastor Nyelson tem abordado o livro de 
Atos dos Apóstolo e se você desejar, esteja conosco naquela noite de musica e reflexão 
Bıb́lica. 

DIP	2019	–	DOMINGO	DA	IGREJA	PERSEGUIDA	–O Domingo da Igreja Perseguida 
(DIP) é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos 
idealizado pelo Irmão André, fundador da Portas Abertas. No próximo Domingo , dia 
16/06 a nossa Igreja unida a outras dez mil Igrejas no Brasil , estará envolvida para orar 
e agir em favor dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte que ocupa o 1º Lugar na 
lista de perseguição mundial. Estamos organizando momentos especiais utilizando o 
tema da Campanha deste ano “SE�  Fiel até a Morte” Apoc.2:10b. Teremos um 
levantamento de oferta que será dirigida a causa da Igreja Perseguida e as ministrações 
da Palavra de Deus voltada ao tema pela manhã às 10h com o Seminarista Lucas Araújo 
(membro Da IEC Torrões /gerente da Sociedade Bıb́lica do Brasil/ Integrante do 
movimento Perspectivas Brasil em Recife) e a tarde às 17h, teremos ministrando a 
Palavra o seminarista Joannes Paulo Pereira ( seminário Betel Brasileiro/Coordenador 
e integrante do Movimento Perspectivas Brasil aqui em Recife).
Envolva-se nesta causa !

Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por E� verton Pedro 
(Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Solange Helena que se encontra em fase de 
recuperação da cirurgia. Oremos por Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia Santos. 
Oremos pelos momentos finais de recuperação do  Sr. Adivan Lima, pai da nossa irmã 
Rebeca Lima (Beel). Oremos pelo Maestro Mizael Gusmão rogando que Deus traga 
saúde para seu corpo. Oremos pela saúde do irmão Juarez para que Deus restaure para 
sua glória!

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

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	“E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes 
deu, dizendo: — Isto é o meu corpo, que é dado por vocês; façam isto em memória de 
mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: — Este cálice é a nova 
aliança no meu sangue derramado por vocês.” (Lucas 22.19-20). Domingo passado por 
conta do culto em ações de graças pela vida do nosso Israel Pedrosa, resolvemos 
suspender a ceia do Senhor que será realizada hoje. Teremos também em nossa 
celebração da manha a visita da missionaria Tatiana Moura e seu esposo, ambos que 
trabalham como missionário na Espanha junto a povos mulçumanos. Ela será a 
pregadora as 10h e as 17h o pastor Nyelson trará a reflexão. 

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA	– A nossa assembleia ordinária será adiada de hoje para o 
domingo 30 de junho para apreciação das contas de nossa igreja, logo após a 
celebração da manhã. 

CONSOLO	DO	SENHOR	–	No dia 31 de maio de 2019 partiu para o Senhor o nosso 
amado irmão Israel Pedrosa, que serviu em nossa igreja como diácono. Lamentamos 
muito sua partida e no domingo passado tivemos um culto em ações de graças ao 
Senhor pela sua vida e rogamos o consolo do Senhor para nossa irmã Jacira e toda 
famıĺia. 

DÍZIMOS	 E	 OFERTAS	 –	 Continuemos a dedicar e compartilhar como ato de 
generosidade os nossos dıźimos e ofertas diante das despesas locais que temos e 
também as ofertas missionárias que precisamos levantar mensalmente para sustento 
dos nossos missionários. Diante de nós há vários desafios, sendo um deles o 
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