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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 1 de Julho de 2018

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

       Alvo  mês Junho  110,22%DÍZIMOS

      Alvo mês de Junho : 41,93%MISSÕES

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

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

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

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
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo
Albuquerque. Email:
arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
aissac.miranda@hotmail.com
Croácia	-	Carla Maria de Lima
Carla.maria7@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Pastor:
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com
Atendimento Pastoral: Terças e Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30
Missionária Regilene: Terças e Quartas: 14h30 ás 17h00
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
E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com
Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Expedientes

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

Príncipios:

Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas, que inclusive 
dá nome ao seu livro do AT. O profeta Jonas, sem dúvida, foi uma 
figura histórica. Residia em Gate-Hefer, era filho de Amitai e 
serviu como verdadeiro profeta do Senhor no Reino do Norte 
durante o reinado de Jeroboão II (aproximadamente 786-746 
a.C.; 2 Rs 14.25). Foi, portanto, antigo contemporâneo de Oséias 
e Amós. A Bıb́lia não relata o que Jonas fez depois de ter pregado 
em Nıńive. A tradição considera que Jonas, cujo nome significa 
“pomba”, é o jovem profeta tıḿido mencionado em 2 Reis 9.1-11. 
O nome do seu pai, Amitai, significa “verdadeiro”; e reputa-se 
tradicionalmente que estava entre os 7.000 mencionados em 1 
Reis 19.18 que não se curvaram a Baal. 
Jonas é enviado por Deus para pregar a cidade de Nıńive, mas 
como sabemos Jonas foge para Társis. E por quê? Na disciplina 
de Deus para o reino do norte - e Jonas era profeta do reino do 
norte que se chamará Israel - foi a Assıŕia que havia invadido 
Israel  e a politica deste império era diferente os Babilônicos, 
pois invadia a terra e expulsava o povo tomando posse da terra.  
Jonas era um profeta do reino do norte, era um homem cujos 
antepassados e provavelmente a sua própria famı́lia havia 
sofrido esta invasão bárbara do império assıŕio.
O profeta então decidiu fugir, ir a outra cidade de navio e estando 
em viagem uma grande tempestade atinge aquela embarcação. 
O navio está a ponto e ir a pique quando todos os outros 
tripulantes começam a orar cada um ao seu deus, mas nada 
resolvia, enquanto isso Jonas dorme no porão daquele navio, 
tentando fugir da voz do Senhor em sua consciência, tentando 
esquecer a ordem de Deus. Jonas parece está em processo de 
morte, até que acordam ele e o perguntam qual é o deus dele, 
pois nenhum dos deuses dos outros havia atendido o clamor 
deles. Jonas vem com uma relevante revelação dizendo que o 
Deus que ele serve é o Deus que criou o céu, a terra, o mar, todas 

A	CONSCIENCIA	HUMANA	E	O	PROFETA



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

:: AGENDA DE ORAÇÃO

as coisas criadas. Jonas então pede que jogue ele ao mar para que a calmaria 
aconteça. Os marinheiros resistem a essa ideia, mas logo depois jogam Jonas ao mar 
e logo em seguida Jonas é engolido por um grande peixe.
Aquele peixe seria a morte de Jonas, mas lá, no profundo do abismo, o profeta ora a 
Deus – Jn 2.1-4“1 Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao SENHOR, seu Deus, 2 e 
disse:  “Na minha angústia, clamei ao SENHOR, e ele me respondeu; do ventre do 
abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz.3 Pois me lançaste nas profundezas, no 
coração dos mares, e a corrente das águas me cercou; todas as tuas ondas e as tuas 
vagas passaram sobre mim. 4 Então eu disse: 'Estou excluıd́o da tua presença; será 
que tornarei a ver o teu santo templo?'
Todo ser humano que tentar calar a voz da sua consciência encontra-se ou acaba 
por se encontrar nas profundezas da escuridão e da morte. Lá no fundo da 
consciência do Jonas está a impressão do caráter de Deus. Jonas sabia que Deus é 
um Deus de amor – Jn 4. 2 Ele orou ao SENHOR e disse: — Ah! SENHOR! Não foi isso 
que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para 
Társis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande 
em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste.
Jonas teve um encontro com o uma ordem, o caráter e o coração de Deus. Ordem 
porque Deus havia colocado no coração de Jonas, como coloca em nós um senso 
moral,uma consciência do certo e do errado e não adianta fugir disso. Caráter 
porque Jonas sabia que Deus ama a todos, é Deus compassivo e benigno e é 
necessário ter o coração de Deus porque só pode ir falar Dele quem entendeu o que 
significa perdão e graça, lição essa que Jonas experimenta no capitulo 4, quando 
Deus precisa ensinar a lição quando fez nascer uma planta e logo essa planta morre 
fazendo o profeta ficar indignado. Deus chama atenção dele quando este precisa 
entender que durante todo o tempo a humanidade age com maldade e desprezo 
quanto a Ele, mas o Senhor não nos destruiu, mas decide redimir e que agora o 
profeta havia passado pela experiência de ver a graça de Deus numa ação 
maravilhosa quando Nıńive se converte ao Senhor com a pregação do profeta.
Essa experiência desse profeta turrão e teimoso parece ser a nossa, quando não 
queremos ouvir a voz da consciência onde Deus nos alerta quando não estamos 
alinhados a Ele, quando Deus deseja que imprimamos o seu caráter amoroso da 
mesma forma que Ele se revela assim para conosco e finalmente precisamos pedi 
que Deus o coração Dele esteja derramado em nós.
                                                                                                                   Pr. Nyelson Mendonça

10.06.2018

ESTUDO	BÍBLICO	–	Voltaremos ao normal nesta quarta as 19h30 com o estudo da 
Palavra normalmente. O Pr. Nyelson será o pregador.

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	Chegamos ao meio do ano e desejamos que sua 
vinda dominicalmente seja um tempo de crescimento para sua vida, 
principalmente que você saia daqui disposto a andar como Jesus andou e ser 
benção na vida de tanta gente que precisa conhecer a Ele. Hoje teremos mais uma 
vez a oportunidade do encontro e especialmente de participarmos da ceia do 
Senhor as 10h e 17h. O Pr. Nyelson pregará em ambos os encontros.

ENFERMOS	–	Oremos pelo consolo do Senhor a famıĺia da nossa irmã Maria do 
Carmo que vive o luto pelo falecimento de sua genitora, a irmã Severina. Oremos 
pela saúde do Pr. David Sauder que necessita de cuidados especiais. Oremos pela 
saúde da nossa irmã Jucy que precisa de cuidados especiais. Oremos pelo 
tratamento que será sendo submetida a nossa irmã Cirleide para que o Senhor se 
utilize de tudo para sua plena recuperação. Oremos pela irmã Jazi que encontra-se 
enferma precisando de cuidados especiais quanto a sua saúde. Oremos pela saúde 
do casal Pr. Clayton e Profª Joyce Clayton ali em Londres, rogando ao Senhor saúde 
fıśica e graça de Deus para a jornada do ensino que ainda empreendem naquele 
paıś.

FÉRIAS	–	A partir de hoje, , 1º de julho, estará ausente de nossas atividades durante 
15 dias em gozo de férias a missionaria Regilene Cavalcante e pedimos a Deus que 
abençoe ela e Ricardo nesse tempo descanso em famıĺia.	

EBD	–	Informamos que estamos em processo de mudanças quanto a implantação 
de novas classes nas EDB, como de juniores e adolescentes, e o nosso irmão 
diácono Dimas Alberto estará sendo um facilitador do funcionamento das classes 
aos domingos pela manhã. Esteja atento que nos próximos dias divulgaremos 
através de nosso informativo onde estarão ocorrendo as classes e horários.

SEGUNDA	SUPER	–	Na da Segunda Super do dia 09 de julho estaremos recebendo 
o Pr. Nelson Bomilcar, cantor, compositor e membro da Igreja Batista de A� gua 
Branca SP para ministrar canções de adoração ao Senhor e nos dirigir nesse tempo 
com a reflexão Bıb́lica. O Pr. Nelson tem mais de 30 anos de caminhada ministerial e 
é compositor de canções muito conhecidas nossas como Salmo 96. Então 
convidados você para participar deste dia tão especial que teremos juntos com ele. 

CELEBRAÇÃO	PELO	DIA	DO	AMIGO	–	Numa ação de celebrarmos o nome do 
Senhor pelos amigos que ele tem no dado desafiamos toda a nossa igreja para que 
no domingo, dia 22 de julho as 17h possamos fazer um encontro que cada um de 
nós traga um amigo para participarmos desta programação. Além do culto teremos 
um momento depois de comunhão ao redor da mesa e pedimos que você se 
programe para estarmos juntos nesta data.
ASSEMBLÉIA	ORDINÁRIA	–	Na quarta-feira, 11 de julho, estaremos realizando 
nossa assembleia ordinária de membros as 19h30. Todos os membros são 
convidados para participar deste tempo como igreja.
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