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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 16 de Junho 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 

Segunda:	Segunda Super - 19h30

                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00

Quarta:	União Feminina - 15h00
Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

Domingo:	EBD- 09h00

Banco Bradesco Ag. 286-0 C/C 119930-7
Para ofertar via depósito bancário:

www.potyracontato.wix.com/potyra

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
arthurazael@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

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

Albuquerque. Email:
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Adriana -

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!

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@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
Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Pastor:

Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00
Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com
Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Expedientes

18/06	-	Gabriel Gomes 

19/06	-		Pollyana de Lima Pedrosa 
19/06	-  Niésio Adriano da Silva 

18/06-	Norma Suely de R. Silva 

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:
VOCÊ SABIA?

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

       Alvo  mês Junho  : 23,01%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 13,67%Junho MISSÕES

 



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

POR QUE NESTA DATA?

O QUE E�  O DIP?
O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é um movimento nacional de oração em 

favor dos cristãos perseguidos idealizado pelo Irmão André, fundador da Portas 
Abertas. Estima-se que mais de 245 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de 
perseguição. Eles precisam de você e de sua igreja.

DIP 2019 - COREIA DO NORTE
Fiel até a morte (Apocalipse 2.10b)

Em 2018, a nação completou 70 anos. No entanto, a igreja secreta do paıś está 
longe das celebrações. Sua existência, porém, revela a capacidade de resiliência – por 70 
anos! Em 9 de setembro de 1948, Kim II-Sung proclamou o nascimento da República 
Popular Democrática da Coreia do Norte e se tornou seu lıd́er. Isso marcou o começo de 
70 anos de perseguição à igreja.

A estimativa é que haja 300 mil cristãos na Coreia do Norte, cerca de 1,2% dos 
mais de 25 milhões de habitantes. Se descoberto, o cristão é levado para campos de 
trabalho forçado ou até mesmo morto. Encontrar-se com outros cristãos é quase 
impossıv́el.

https://www.portasabertas.org.br/dip

A Lista Mundial da Perseguição classifica os 50 paıśes onde é mais difıć il ser 
cristão. A Coreia do Norte lidera o ranking desde 2002 e nela os cristãos enfrentam os 
nıv́eis mais elevados de pressão por causa da fé. O paıś tem um regime comunista sob o 
comando de Kim Jong-un, o terceiro da dinastia Kim. Quanto à religião, todos devem 
adorar a famıĺia Kim, por isso os cristãos vivem em secreto.

A data varia de ano a ano, pois acontece no domingo depois do Pentecostes. Isso 
porque Atos 4 marca o inıćio da perseguição aos cristãos logo após a descida do Espıŕito 
Santo, com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, afirma-se que esse foi o 
“inıćio” da Igreja Perseguida.

A Coreia do Norte tem sido assunto mundial nos últimos meses, 
principalmente pelo fato do seu lıd́er Kim Jong-un parecer estar mais flexıv́el em alguns 
aspectos referentes ao paıś. Porém, no que se refere a liberdade de religião, a Coreia do 
Norte está longe de mostrar alguma abertura.

DOMINGO	DA	IGREJA	PERSEGUIDA

DIP	2019	– O Domingo da Igreja Perseguida (DIP) é um movimento nacional de oração 
em favor dos cristãos perseguidos  idealizado pelo Irmão André, fundador da Portas 
Abertas. Hoje, dia 16/06  a nossa Igreja unida a outras dez mil Igrejas no Brasil , estará 
envolvida  para orar e agir  em favor dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte que 
ocupa o 1º Lugar na lista de perseguição mundial. Estamos organizando momentos 
especiais  utilizando o tema da Campanha deste ano  “SE�  Fiel até a Morte” Apoc.2:10b. 
Teremos um levantamento de oferta que será dirigida a causa da Igreja Perseguida e as  
ministrações da Palavra de Deus voltada ao  tema pela  manhã às 10h com o 
Seminarista Lucas Araújo (membro Da IEC Torrões /gerente da Sociedade Bıb́lica do 
Brasil/ Integrante do movimento Perspectivas Brasil em Recife) e a tarde às  17h, 
teremos ministrando a Palavra o seminarista Joannes Paulo Pereira ( seminário Betel 
Brasileiro/Coordenador e integrante do Movimento Perspectivas Brasil aqui em 
Recife) Envolva-se nesta causa !

CURSO	BÁSICO	EM	TEOLOGIA	–	Hoje a tarde teremos mais uma edição de aulas do 
curso 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 edifıć io anexo da IECP.

Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por E� verton 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 pelos momentos finais de recuperação do Sr. Adivan Lima, pai da nossa irmã 
Rebeca Lima (Beel). 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	PELOS	ENFERMOS	– “E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA	–	A nossa assembleia ordinária será adiada de hoje para o 
domingo 30 de junho para apreciação das contas de nossa igreja, logo após a 
celebração da manhã. 

DÍZIMOS	 E	 OFERTAS	 –	 Continuemos a dedicar e compartilhar como ato de 
generosidade os nossos dıźimos e ofertas diante das despesas locais que temos e 
também as ofertas missionárias que precisamos levantar mensalmente para sustento 
dos nossos missionários. Diante de nós há vários desafios, sendo um deles o 
pagamento da climatização do nosso templo e contamos com seu apoio e oferta. 
Participe e não fique de fora desse privilegio! 
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