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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 07 de Abril 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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30
Quarta:	União Feminina - 15h00
Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

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

Para ofertar via depósito bancário:

Croácia	-	Carla Maria de Lima

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

Carla.maria7@hotmail.com

Albuquerque. Email:
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

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

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

Pastor:

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Expedientes

09/04 - Bruno Vicente Martins 
07/04 - Luiz Gustavo V. dos Santos 

11/04 - Jeciene Amorim P. Martins 
13/04 - Aminacy Cabral de Aguiar 

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:

 Joao Calvino ministrando em Genebra, suıḉa, falou de 
Romanos como sua: “...porta de entrada para todos os tesouros mais 
escondidos das Escrituras. Agostinho, bispo de Hipona (hoje a Argélia), 
na no quarto século, tendo buscado antes da sua conversão a verdade 
em outros lugares, tendo escolhido viver como bem entendia, sendo 
pai de uma criança fora do casamento, quando foi a Milão e ouviu a 
pregação do bispo Ambrósio disse que foi levado a um jardim onde 
ninguém poderia interferir na luta ardente em que ele se envolvera 
contra si mesmo. Diz ele que ̃ De repente, ouvia uma voz, vinda da casa 

 A partir de hoje estaremos lendo novamente a carta 
de Paulo aos Romanos. Apesar de estar dentro do compendio Bıb́lico 
que chamamos de Epıśtolas (cartas) gosto também de chama-la de 
Evangelho aos Romanos, pois ela ira apresentar o Evangelho de Jesus, 
como iremos ver nos próximos domingos.

 O pastor inglês John Stott ele disse que “...vivia uma 
r e l a ç ã o  d e  a m o r  e  ó d i o  c o m  R o m a n o s ,  p o r  c a u s a  d o s 
prazeres/dolorosos desafios pessoais do livro. Foi a exposição 
devastadora do pecado e da culpa universais do ser humano, que Paulo 
faz em Romanos 1.18-3.20, que me resgatou daquele tipo de 
evangelismo superficial, preocupado apenas com as 'necessidades 
percebidas' das pessoas.”

 Pregar uma carta como essa leva tempo e exigirá de 
nós atenção, contrição e resposta ao que o Espıŕito Santo desejará nos 
dizer. Rara algumas vezes pela necessidade de outras temáticas que 
teremos (exemplo páscoa), estaremos revisitando os capıt́ulos e os 
versos deste rico livro, que tantas vezes transformou a vida de pessoas.

 Antes de Stott as Palavras de Paulo também mudaram 
a vida de Martinho Lutero, monge alemão a quem ensinaram que para 
ser salvo Deus exigia uma vida reta e sendo assim Lutero cresceu 
odiando Deus, primeiro por exigir o que ele não poderia dar, depois por 
entrega-lo ao fracasso. Ate que Lutero entendeu o sentindo de Rm 1.17 
“...no evangelho é revelada a justiça (retidão) de Deus, uma justiça que 
do princıṕio ao fim é pela fé...”(versão NVI). A descoberta de Lutero 
levaria ao restabelecimento do evangelho na Alemanha e por toda a 
Europa e, depois, à reforma protestante.

FALE	ROMANOS

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:		os	livros	de	Ester	e	Cantares	de	

Salomão	não	encontramos	a	palavra	Deus	?

       Alvo  mês Março  : 110,62%DÍZIMOS

      Alvo mês de Março : 72,67% MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO
                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

 Vamos caminhar, assim como Lutero e Calvino nos mostraram de maneira tão 
poderosa, que o “Evangelho de Deus”(Rm 1.1) era uma declaração da justiça divina, de 
modo que essa mensagem da perfeição e a santidade de Deus são vistas na vida e na 
morte de Jesus e de que a vida de Deus nos é oferecida como um dom gratuito também 
pela vida e morte de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho em Romanos que iremos 
ver.
 Nos informativos será colocado uma parte em branco para anotações, caso 
você queira usar e também virá uma pergunta pra que em sua devocional em casa ou em 
grupo caseiro você possa fazer.
 Forte abraço e que Deus nos abençoe!

ao lado, entoando, como se pertencesse a um menino ou uma menina 'pega e leia'. 
Peguei o livro do apóstolo [romanos], abri-o e li em silencio a primeira passagem com 
que meus olhos depararam: '... não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e 
depravação, não em desavença e inveja. Ao contrario, revistam-se do Senhor Jesus 
Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne'(Rm 13.13,14). 
Não quis nem precisei ler além disso. De imediato, com as ultimas palavras da oração, foi 
como se o alivio de toda ansiedade inundasse meu coração. Todas as sombras da duvida 
foram dissipadas.”(Livro confissões)
 Mas o que tem Romanos que é capaz de transformar vidas e moldar histórias? 
Isso acontece porque Romanos está relacionado com o Evangelho.
 Essa carta foi escrita por volta de 57 a.D., primeiramente para que os membros 
da igreja em Roma compreendessem o Evangelho e depois para que vivenciassem o 
mesmo, de modo que eles conhecessem a libertação verdadeira. Paulo pode ter escrito 
durante a sua terceira viagem missionaria, possivelmente em Corinto, Grécia. Paulo 
nunca tinha visto essas pessoas pra quem ele escreve, mas ele declara que queria vê-los 
em breve, de modo que aquela comunidade parecia viver fortes tensões entre judeus e 
gentios, e mesmo Paulo nunca tendo ido lá sabiam que ambos precisavam ouvir o 
Evangelho de Jesus. 

Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel) que está em tratamento. Oremos pelo 
Maestro Mizael Gusmão para que seja fortalecido por Deus e o conduza nesse novo 
momento da sua vida.

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– As celebrações dominicais são tempo de encontros que 
refrigeram a alma, nos ajuda pra caminhar, nos fortalece a fé, nos revigora a alma. 
Encontrar amigos e irmãos é sempre um milagre de Deus para cada um de nós e hoje 
em especial que estaremos juntos na Ceia do Senhor, celebrando sua vida, morte e 
ressurreição é que se torna mais especial ainda, pois Jesus assim nos conferiu fazer. O 
pastor Nyelson estará pregando nas celebrações das 10h e 17h e esperamos que todos 
possamos estar em espıŕito de adoração, de louvor e ações de graças por tudo que o 
Senhor tem feito por nós, apesar de nós. Informamos também que a partir de hoje o 
pastor Nyelson estará pregando sistematicamente na carta de Paulo aos Romanos, ao 
qual chamaremos essa série de FALE ROMANOS, parafraseando os livros escritos pela 
professora Joyce Clayton (Fale mulher). 

· 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.

· 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, para que 
Deus supra todas as suas necessidades. Oremos para que Deus mostre uma saıd́a para 
que eles tenham um lugar para morar.  

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; oremos pelo consolo do Senhor aos 
familiares de nossa irmã Jucy que nos deixou essa semana. Oremos por  Cirleide, que se 
encontra internada no Hospital do câncer, para que Deus a assista e restaure sua saúde 
por completo. Oremos pelo pastor Abenildo, E� verton Pedro (Sobrinho da irmã Maria 
do Carmo), Solange Helena que fará cirurgia amanhã, Erivan Vieira e sua esposa 
Laodicéia Santos; oremos por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria); 
oremos pele irmão Israel Pedrosa que se encontra internado. Oremos pelo Sr. Adivan 

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

ESPERANÇA	DA	RESSURREIÇÃO	– “O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o 
nome do Senhor " ( Jó 1.21). Partiu pra o Senhor na terça passada, dia 02 de abril a nossa 
irmã Jucy Lins Fernandes. Depois de uns dias convalescendo, aprouve ao Senhor leva-la 
pra ele mesmo, deixando-nos a saudade e um legado de fé e amor pela nossa 
comunidade. Aqui rogamos que oremos pela famıĺia, para que o consolo do Senhor 
esteja sobre todos eles.

VIAGEM	A	MISSIONÁRIA	-	Nos dias 13 e 14 de abril o Conselho Missionário estará 
visitando o campo missionário em Pesqueira/PE. Se você também tiver interesse de ir 
com o Conselho, dê o seu nome com antecedência para que possa organizar as vagas 
nos veıćulos. 

AULAS	DE	VIOLÃO-	Nossa igreja tem o privilégio de ter um professor disponıv́el para 
ensinar aulas de violão. O professor Rafael disponibiliza seu tempo a serviço do reino 
para esses momentos. Lembrando que as aulas aconteciam às quartas feiras, mas agora 
passam a funcionar ás segundas feiras em duas turmas, uma das 17h às 18h e outra das 
18h às 19h. Nossa gratidão a Deus pela vida do professor Rafael. 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA-	No próximo dia 13 de abril, sábado acontecerá mais um 
culto no Shopping Patteo, auditório da livraria LUZ E VIDA às 19h. Prestigie esse 
momento em que o Evangelho tem sido pregado naquele ambiente cedido a nossa 
igreja. 

PÁSCOA-	A Páscoa é considerada uma das festas mais importantes para os cristãos, 
pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo e este ano cai no dia 21 de abril.  Nesse dia a 
celebração das 10h seguirá a sua programação normal, porém às 17h haverá uma 
Cantata de Pascoa e participação do Coro IECP. Que possamos estar juntos nesse dia 
para adorar ao nosso Senhor que ressuscitou e esta vivo!

ASSEMBLEIA	EXTRAORDINÁRIA	–	Na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, as 20h30 
(em seguida ao estudo Bıb́lico) a diretoria da nossa igreja convoca todos os membros 
para uma Assembleia extraordinária com um único assunto: climatização do templo. 
Esperamos por você neste momento para conversarmos sobre isso. 
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