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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 17 de Fevereiro 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 Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9

Oferta via depósito bancário: 

CNPJ 11.022.696.0001/73

Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2
       Alvo  mês Fevereiro  :  44,68%DÍZIMOS

      Alvo mês de Fevereiro : 14,08%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 17h00
                     Celebração - 10h00

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

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

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

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

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -
pr.jairlima@gmail.com
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
Adriana -
pr.luismario@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo
Albuquerque. Email:

Carla.maria7@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

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

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Expedientes

19/02	-	Jacineide de L. de M. Pires 

23/02	- Erickson A. José da Silva 
19/02	-	Maria da C. C. Barros 

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:

No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, 
ou melhor, um distúrbio de ansiedade. O excesso de ansiedade é 
demonstrado através de preocupação e medo ao extremo, ao ponto da 
pessoa paralisar.  Viver somente de olho no futuro e de perspectivas do 
amanhã nos torna ansiosos. O nosso olhar para o futuro deve servir 

De igual modo, também é necessário ter cuidado nos 
pensamentos em excesso quanto ao futuro. Nervosismo, sensação de 
que algo ruim vai acontecer, preocupação exagerada, medo paralisante 
também impede a pessoa de agir e de vivenciar o presente. Muitas 
pessoas hoje estão enfrentando problemas com a ansiedade que é uma 
emoção que pode atingir o ser humano em várias situações do 
cotidiano, a exemplo de quando se enfrenta algum problema no 
trabalho ou antes de uma prova decisiva ou diante de alguma decisão 
difıć il ou de um dia muito importante.

Ele considera que, apesar de ter tido um passado, é o apóstolo 
Paulo do presente que deve ser considerado e não mais aquele Paulo do 
passado, o perseguidor da igreja de Cristo. Aquele que prendeu, matou 
e consentiu com a morte dos seguidores de Cristo. Aquele homem ficou 
para trás. Isso também nos ensina que ficar apenas pensando em algo 
que passou ou acabou pode nos impedir de agir no presente. De fato, é 
necessário nos perdoar pelo passado ruim, porque quem vive apegado 
ao passado sofre duas vezes. O excesso de passado, de apego ao 
passado nos deixa presos e nos impede de viver o presente. Isso 
também vale se as lembranças do passado são boas, porque pensar 
somente nisso pode nos deixar ancorados naquilo que vivemos lá 
atrás.

Ainda muito jovens, somos orientados a planejar o futuro e a 
pensar no que queremos fazer da nossa vida. E�  comum pensar, por 
exemplo, na profissão que vamos querer assumir, pensar nos lugares 
que queremos conhecer, pensar na aposentadoria. Note que, muitas 
vezes nosso olhar está focando o futuro. Paulo nessa Carta também fala 
a respeito do futuro. Em especial, o Capıt́ulo 3 da Carta de Paulo aos 
filipenses, o apóstolo faz comentários sobre o seu passado, seu 
presente e seu futuro e sobre a postura diante da vida sob esses 
aspectos temporais.

Olhando	para	o	futuro	e	agindo	no	presente	-	Fil	3:17-21;	4:1

VOCÊ SABIA?
Obadias,	Filemom,	II	João,	III	João	e	Judas	?

Os	livros	da	Bíblia	que	tem	apenas	1	capítulo	são



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

para nos motivar e não para nos paralisar. Quem deixa de agir em sua vida, seja por 
causa da culpa do passado e só vive das possibilidades do futuro, trava sua vida e 
mergulha de cabeça na ansiedade, mas quem procura agir e viver um dia de cada vez, 
visando o seu alvo, seu objetivo, vai encontrar motivação justamente naquilo que 
almeja.

Que possamos refletir hoje sobre esse objetivo e permanecer firmes no Senhor, olhando 
para o futuro porém, agindo no presente.

       1.Sigam unidos o meu exemplo. Observem aqueles que viam de acordo com o padrão 
que apresentamos a vocês. Peguem o exemplo daqueles que estão caminhando com 
Cristo e sigam com eles e não com os malfeitores, com os inimigos da cruz.

         Paulo nos incentiva a agir, sem ficar focando no seu passado ruim e nos mostra que 
a perspectiva quanto ao futuro deve motivar a ação. O chamado à ação de Paulo, nesse 
texto, nos ensina o que se pode fazer no presente, visando o nosso futuro:

      3. Permaneçam firmes no Senhor. Apesar da instabilidade desse mundo, apesar dos 
problemas que surgem, permaneça firme, permaneça como um representante digno do 
Evangelho. Os cenários do mundo nos incomodam, nos abalam, mas apesar disso 
continue apegado à Verdade e caminhando com o Senhor, não deixe que nada te abale. 
Paulo também escreve aos corıńtios: “mantenham-se firmes, e que nada os abale” (1Co 
15.58). Tiago vai exortar seus leitores para que não eles sejam pessoas de “mente 
dividida, instáveis” (1.8). O apóstolo Pedro escreve que o desejo de Deus é de “restaurar, 
firmar, fortalecer e alicerçar” os crentes (1Pe 5.10). Ainda aqui em filipenses, mais para 
frente no capıt́ulo 4, dos versos 4 em diante, Paulo exorta a viver de forma alegre, a 
pensar e se apegar ao que é verdadeiro, honesto, de boa fama, a não ficar inquieto, mas 
apresentar as petições diante de Deus.

                                                                                                                            Sem. Simone Simões

    2. Não fiquem presos às coisas terrenas. Também não fiquem preso ao passado. 
Somos cidadãos do céu, não podemos simplesmente ficar pensando e nos portando 
como pessoas que ficarão permanentemente vivendo a vida terrena.

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 –	 Em mais um domingo de encontros de edificação 
mutua e aprendizado da Palavra de Deus, transformados em atos de adoração por meio 
da musica, orações e comunhão, recebemos a todos com muito carinho e alegria neste 
dia que mais uma vez Deus nos proporciona para o encontro comunitário. As 10h a 
seminarista Simone Simões será a pregadora e as 17h o nosso irmão Felipe Borba será 
o mensageiro. Estejamos juntos nesses encontros fraternos!

Maria do Carmo), Solange Helena, Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia Vieira; oremos 
por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria); oremos pele irmão Israel 
Pedrosa. Oremos pela nossa irmã Clarice que esta semana dará cirurgia. Oremos pelo 
sr. Adivan Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel)

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

  ·Oremos 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.
  ·Oremos pelas famıĺias venezuelanas que estão morando próximo a igreja pra que 
sejam abençoados pela ação de nossa igreja para com eles.
   ·Oremos pelas atividades deste ano de 2019 que acontecerão em nossa igreja.

ORAÇÃO	

   ·Continuemos a orar pelo nosso paıś, por todos os governantes instituıd́os para que 
possam ser justos em suas decisões, tendo o povo como o grande beneficiário de suas 
ações. 

CONGREGAÇÃO	DO	SHOPPING	–	No próximo sábado teremos mais um encontro no 
auditório da livraria Luz e Vida do Shopping Patteo em Olinda. Estamos no estágio 
embrionário daqueles encontros e formando aos poucos um grupo de pessoas que 
estão ouvindo a Palavra e desejando se tornar comunidade para no futuro. Temos 
orado a Deus para que dirija em tudo esse trabalho, sempre buscando a sua vontade. O 
encontro começará as 19h.
IRMÃOS	 VENEZUELANOS	 –	 Solicitamos aos irmãos que se possuı́rem algum 
ventilador que não usem em bom estado ou mesmo desejem fazer uma doação de um, 
por favor, nos procure ao final de uma das celebrações para que possamos partilhar 
com nossos irmãos.

ASSEMBLEIA	DE	MEMBROS	–	No próximo domingo, dia 24, teremos uma assembleia 
ordinária e esta assembleia acontecerá as 11:30h. Você que é membro esteja presente!

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy, Cirleide, Jazi, Nilma, 
Quênia, Lourdes, missionário Walter (Bósnia) e E� verton Pedro (Sobrinho da irmã 

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

LEITURA	 ANUAL	 DA	 BÍBLIA	 – No segundo domingo de dezembro de 2018 foi 
distribuıd́o entre os irmãos o plano anual da Bıb́lia que nos foi doado pela Sociedade 
Bıb́lica do Brasil e queremos incentivar você a participar deste tempo. Se você ainda 
não possui esse guia, procure a nossa irmã Heloıń a Almeida.

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 saıd́a de ar das janelas e portas. 
Esteja orando e se colocando a disposição para este tempo trabalho.


	1: 1e4
	2: 2e3

