
   2) A  VERDADEIRA  AMIZADE É AQUELE QUE NOS CARREGA 
NOS MOMENTOS MAIS DIFÍCEIS. Não importa qual seja a 
circunstância, um amigo verdadeiro está sempre presente para 
estender a mão, mesmo sabendo que não haverá retribuição. 

   1)O VERDADEIRO AMIGO SABE LIDAR COM AS DIFERENÇAS. 
Diferença de limitação física, diferença financeira e diferença social. Os 
doentes que sofriam de paralisia eram descriminados pela sociedade e 
pelo sistema, e nenhuma ajuda recebiam para a recuperação.

    Em 25 de dezembro de 2010, uma mulher de 42 anos na Grã-
Bretanha postou um comentário suicida numa famosa rede social da 
internet. A mensagem parecia um pedido desesperado de ajuda. 
Embora ela tivesse mais de mil “amigos” on-line, nenhum deles prestou 
ajuda àquela mulher. No dia seguinte, a polícia encontrou seu corpo. Ela 
havia morrido de uma overdose de remédios.(Disponívelem 
:h�ps://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201406/o-que-e-amigo-de-
verdade/acesso dia 15/07/19). Mas o acontecimento trágico envolvendo 
aquela mulher na Grã-Bretanha destaca uma grande realidade: muitas 
pessoas não têm verdadeiros amigos.

		

     O termo “amigo”hoje em dia anda meio desgastado. E, embora essa, 
premissa seja verdadeira por um lado, por outro, a Bíblia fala que 
amigos de verdade ainda existem. No livro de Provérbios 18.24 diz: que 
“há amigos mais chegados que um irmão”. Em Marcos 2.1-12, temos 
um grande exemplo de uma verdadeira amizade. O texto fala de um 
paralítico que tinha 4 amigos  que enfrentaram todos os obstáculos 
intransponíveis para conduzi-lo até Jesus por quem alcançou a sua cura 
espiritual e física. Esses 4 amigos nos legaram um ensinamento sobre 
que é ser amigo de verdade:
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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 FINANCEIROS............

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

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

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

CNPJ 11.022.696.0001/73

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Quarta:	União	Feminina	-	15h00

																					Celebração	-	10h00
																					Celebração	-	17h00
Segunda:	Segunda	Super	-	19h30

Quarta:	Estudo	Bıb́ lico	-	19h30

Domingo:	EBD-	09h00
Para ofertar via depósito bancário:

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

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

Carla.maria7@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr.	Jair	Lima	-

Adriana	-

Ilhéus	-	Pr.	Rosenildo
Albuquerque.	Email:
arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita	de	Cássia

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

E-mail: igreja.pernambucana@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

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Pastor:

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

Expedientes

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 Ar�gos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cris�anismo;

Príncipios:
VOCÊ SABIA?

Você		sabia		que:		Melquisedeque		foi		o		único		rei		e	
sacerdote		ao		mesmo		tempo		do		antigo		testamento	?

       Alvo  mês Junho  : 9,73%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 0,87%Junho MISSÕES

VERDADEIRA AMIZADE



 

	 	 	 	 	 	 	 Miss. Regilene Cavalcanti

	 Portanto, não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos 
pés da que daquele realiza milagres de cura espiritual e física, Jesus!

 3) O VERDADEIRO AMIGO É AQUELE CONDUZ A JESUS- Conduzir alguém a Jesus é 
estar disposto a enfrentar os obstáculos.

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

  SEGUNDA SUPER 2019: Neste mês de julho estamos com algumas 

programações especiais nas segundas. No dia 29, a Segunda Super será gravada! 

Nosso ministro de música Bruno Martins e uma grande equipe estão se 

preparando há alguns meses para este dia tão especial na nossa igreja, onde 

estarão sendo entoadas músicas que nasceram aqui mesmo e tudo será registrado 

com excelente qualidade! O dia também contará com uma reflexão da Palavra pelo 

nosso pastor Nyelson Mendonça. É tempo de celebração a Deus porque Ele abriu 

essa porta para evangelização há tantos anos e nós estamos muito agradecidos 

pelo que Ele já fez e continua fazendo neste lugar. Sua presença, membro ou 

congregado da nossa igreja, é muito importante. Estenda esse convite aos seus 

amigos e familiares. #SegundaSuper2019

   APOIO SEGUNDA SUPER:  Estamos caminhando há algum tempo com uma 

equipe de irmãos da IECP e também de outras igrejas, que nos auxiliam com o 

apoio nos cultos das segundas. Porém, agora em julho, que é mês de férias e de 

celebrações especiais, estamos recebendo um número maior de pessoas. Diante 

disso, solicitamos o apoio de outros membros e congregados da nossa igreja. Esse 

suporte, principalmente, por parte dos homens, é de extrema necessidade, 

inclusive, para a nossa segurança. Precisamos desse apoio para os corredores dos 

banheiros, estacionamento e portas. Contamos com a colaboração de vocês. 

Pedimos também o apoio dos irmãos através de ofertas para a cantina da segunda 

Super. A sua oferta pode ser através de material para os lanches ou em espécie. 

Contamos com o seu apoio. Procure Luciene ou Simone Simões para mais 

informações

    DÍZIMOS E OFERTAS – Continuamos a estimular os irmãos a participarmos do 

tempo de compartilhamento dos recursos que Deus tem nos dado. Temos esse 

privilegio de adorarmos a Deus por meio do que o Senhor tem nos concedido e 

colaboramos com a obra missionária na sua igreja para que o Reino de Deus 

continue a ser divulgado. Seja participante da sua igreja e colabora com ela.

   Arrecadação de Alimentos não perecíveis: O corpo diaconal da IECP solicita 

doações de alimentos não perecíveis,  que tem por objetivo ajudar pessoas que 

sofrem de privação alimentar. Para fazer sua doação procure um membro do corpo 

diaconal.      

CURSO BÁSICO EM TEOLOGIA – Hoje a tarde teremos mais uma edição de aulas 

docurso básico de teologia ministrado pela missionária Regilene Cavalcante e você 

pode participar deste momento que tem seu inicio as 13h30. O encontro acontece 

na sala de aula do primeiro andar do edifício anexo da IECP.

  Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por Éverton 

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 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 pela saúde da nossa irmã Jacira Pedrosa e da nossa irmã 

Joelma Gomes, para que Deus traga cura para ambas em nome de Jesus!

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

” Tg. 5.15

CELEBRAÇÕES DOMINICAIS – Cada encontro de adoração comunitárias aos 

domingos é uma oportunidade dada por Deus para que Ele nos ajude na 

caminhada da vida, de modo que venhamos a ser edificados uns pelos outros e 

que possamos celebrar uma vida saudável que venhamos estar vivendo na 

semana ou mesmo se não estivermos bem em nossa fé possamos ser fortalecidos 

com a visitação do Deus vivo, estando o Espírito Santo em nosso irmão que nos 

ajudará na caminhada. As 10h a missionária Regilene Cavalcante estará pregando 

e as 17h na programação especial pelo Dia do Amigo o pastor Nyelson será o 

pregador.

 

  DIA DO AMIGO – Reforçando o primeiro aviso sobre nossa programação do 

domingo 17h, hoje teremos a nossa segunda edição do dia do amigo, que será 

celebrado no culto das 17h do dia 21 de julho. Será um tempo de refletirmos 

sobre o valor da amizade e também relembrarmos o chamado de Deus para 

todos nós à amizade com Ele. Desde já, convide já um amigo e esteja nesse dia de 

celebração. 
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