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ESTÁ	COM	O	SENHOR	– O dia 24 de abril de 2019 ficou marcado pela tristeza da noticia 
da partida da nossa irmã Cirleide Gomes. Irmã muito amada e querida, de uma fé 
contagiante, resistiu bravamente ao câncer com muita lucidez em fé em Jesus que 
sempre foi o Autor e Consumador da sua fé. Infelizmente nesse tempo em que ainda 
gememos, como diz Paulo, o Apóstolo, seu corpo faleceu, perdeu a vida, mas sua vida 
não era apenas o corpo, onde sua alma retornou para Deus, reencontrando com o 
doador da vida e aguardando a ressurreição em Jesus, que abriu o caminho como as 
primıćias de todos os que dormem, de modo que todos que morrem Nele receberão 
seus corpos gloriosos como o Dele. Hoje fica a saudade e o rogar do consolo de Deus para 
toda famıĺia que em luto chora e senti a saudade. 

93	DO	SEMINÁRIO	CONGREGACIONAL	–	Coloque na sua agenda que no dia 1 de maio 
teremos nas dependências do Seminário congregacional do Nordeste mais uma 
celebração pelos 93 anos daquela escola de teologia. A programação se iniciará com um 
culto de gratidão as 09h e durante todo o dia haverá programações especiais. Se 
organize e esteja prestigiando aquele momento. 

AULAS	DE	VIOLÃO/TECLADO-	Além das aulas de violão ministradas pelo professor 
Rafael ás segundas feiras em duas turmas, uma das 17h às 18h e outra das 18h às 19h, 
está também acontecer a abertura as sextas-feiras de aulas de teclado que serão 
ministradas pelo ministro de música Bruno Martins. Para maiores informações procure 
também o professor Rafael que ele fará seu encaixe nesse novo projeto que surge para a 
glória de Deus. 

convidado para participar deste tempo de celebração ao nome de Jesus pela sua vida, 
morte e ressurreição.

CLIMATIZAÇÃO	DO	TEMPLO	–	Foi aprovado em nossa Assembleia extraordinária do 
dia 17 de abril o plano de climatização do templo. No espaço onde ficam os envelopes de 
nossa igreja existem envelopes em branco que você pode colocar sua doação para essa 
finalidade e escreve no envelope OFERTA PARA CLIMATIZAÇA� O DO TEMPLO e 
direcionar a tesouraria da igreja. Agradecemos a ajuda de todos e vamos em frente 
nesse desafio para nossa comunidade. 
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«LITURGIA

 Naturalmente que sua missão tem como ápice a cruz, sua agonia antes de 
chegar ate o Gólgota, sua profunda angustia que se traduziu em gotas de sangue, o 
cuspe, o flagelo, a coroa de espinhos, a dor da posição no madeiro foram coisas 
impensadas por nós em termos de sabermos o que isso significou, mas ele ora ao Pai 
dizendo “se possıv́el passa de mim esse cálice, porém, que seja feita a sua vontade”. 

                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

 A cruz de Cristo vem antes mesmo da criação de todas as coisas, sendo apenas 
possıv́el criar este mundo quando a mesma na eternidade já havia sido erguida, apenas 
se concretizando no tempo e na historia com a chegada do Messias (Mas fostes 
resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de Cordeiro sem mácula ou defeito 
algum, conhecido, de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos 
tempos em vosso favor. 1 Pe.1.19-20)

 Celebramos essa missão que também precisa ser a nossa, de dar a vida, de 
seguirmos firmes os passos de Jesus e que mais pessoas através de nós o conheça e o 
adore como Senhor.

 Hoje mais uma vez estaremos de um modo muito especial com as nossas igrejas 
na celebração das 17h falando sobre a trajetória de Jesus Cristo neste mundo e a sua 
missão. 

 A sua vida ele a entrega de maneira voluntária – “Ninguém a tira de mim; pelo 
contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para 
reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.”Jo.10.18 Isso significa que Ele se deixou, foi 
por conta própria, foi por amor no cumprimento da promessa feita pelo Pai que salvaria 
a muitos e atrairia todos de volta a Ele mesmo.

 Porém, sua missão não foi apenas a cruz, mas toda a sua vida. Nascer como um 
de nós, vindo a uma terra de dor, enfrentando inclusive nos seus primeiros dias de vida a 
tentativa de assassinado por Herodes e tendo que viver durante 2 anos no Egito com 
Maria e José e depois da sua aparição publica enfrentou diversas tentativas de 
assassinado, foi chamado de glutão, de falso messias, de comer com pecadores e 
publicanos, de dizer mentiras como a que Ele mesmo era o Filho de Deus.

CANTATA INFANTIL – SUA MISSA� O
APRESENTADA PELA MINISTE� RIO INFANTIL IECP
- Música                       “O AMOR DO NOSSO DEUS”                      Ministério IECP

- leitura  Bıb́lica      Evangelho João 10.14-18               Toda igreja

- Emanuel	

- Cânticos congregacionais                                  MINISTE� RIO IECP

- Adoração por meio das ofertas voluntárias

- Oração

- Apresentação da Cantata SUA MISSA� O        Ministério Infantil IECP

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

–	Sua	Voz	

- Mensagem                                                                                                                       Pr. Nyelson 

- Oração e benção 

–	O	Calvário	

–	O	Cálice	

–	Tristeza	

- Música congregacional final

–	Reviveu!	Vinde	adoremos!	

–	Alegria	

–	Sua	Missão	

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO
OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15
Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan da IEC Centenário (Campina grande 
/PB). Oremos por, E� verton Pedro (Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Solange Helena 
que encontra-se em fase de recuperação da cirurgia. Oremos por 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 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. Oremos pela vida de Vinıćius (filho de amigos do pastor Nyelson) 
que a mais de 50 dias encontra-se internado se recuperando de uma pneumonia 
bacteriana. Oremos pela saúde de Alexiana Almeida (prima de Simone Simões), 
rogando a restauração da sua saúde. A mesma encontra-se internada na UTI. 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

CANTATA	INFANTIL	–	SUA MISSA� O é o nome da cantata infantil que será apresentada 
hoje a tarde na celebração das 17h, com a participação de irmãos e amigos 
representando e cantando junto com elas. O pastor Nyelson será o pregador e você é 

PORTAS	ABERTAS	ENTRE	NÓS	–	A agencia missionaria Portas Abertas tem sido um 
instrumento de Deus no apoio a missionários e igrejas que vivem em paıśes onde o 
Evangelho de Jesus é duramente perseguido. A nossa igreja todos os anos de maneira 
especial realiza o DIP (Domingo da Igreja Perseguida) em que nos reunimos para tratar 
deste assunto mais especificamente, além das ultimas quartas-feiras a tarde de todo 
mês as Mulheres do Caminho se reúnem para oração também pela igreja perseguida. 
Além disso tudo, temos a alegria de receber em nossa igreja a missionária Conceição 
Fidêncio na celebração das 10h para compartilhar conosco sobre essa realidade. Seja 
bem-vinda nossa querida irmã e Deus a use conforme o seu querer.

SUA	MISSÃO
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