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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 14 de Abril 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: 

Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
CNPJ 11.022.696.0001/73

Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 10h00
Domingo:	EBD- 09h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30
                     Celebração - 17h00

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

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

www.potyracontato.wix.com/potyra

Albuquerque. Email:
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com

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

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

arthurazael@hotmail.com

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

Carla.maria7@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Pastor:

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

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

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

Expedientes

27/04	- Samuel Lemos 
29/04	-	Ricardo Pereira Joca
25/04	- Williams da Silva Soares 

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!

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

- Bíblia Sagrada;

Príncipios:

 Joao Calvino ministrando em Genebra, suıḉa, falou de 
Romanos como sua: “...porta de entrada para todos os tesouros mais 
escondidos das Escrituras. Agostinho, bispo de Hipona (hoje a Argélia), 
na no quarto século, tendo buscado antes da sua conversão a verdade 
em outros lugares, tendo escolhido viver como bem entendia, sendo 
pai de uma criança fora do casamento, quando foi a Milão e ouviu a 
pregação do bispo Ambrósio disse que foi levado a um jardim onde 
ninguém poderia interferir na luta ardente em que ele se envolvera 
contra si mesmo. Diz ele que ̃ De repente, ouvia uma voz, vinda da casa 

 A partir de hoje estaremos lendo novamente a carta 
de Paulo aos Romanos. Apesar de estar dentro do compendio Bıb́lico 
que chamamos de Epıśtolas (cartas) gosto também de chama-la de 
Evangelho aos Romanos, pois ela ira apresentar o Evangelho de Jesus, 
como iremos ver nos próximos domingos.

 Antes de Stott as Palavras de Paulo também mudaram 
a vida de Martinho Lutero, monge alemão a quem ensinaram que para 
ser salvo Deus exigia uma vida reta e sendo assim Lutero cresceu 
odiando Deus, primeiro por exigir o que ele não poderia dar, depois por 
entrega-lo ao fracasso. Ate que Lutero entendeu o sentindo de Rm 1.17 
“...no evangelho é revelada a justiça (retidão) de Deus, uma justiça que 
do princıṕio ao fim é pela fé...”(versão NVI). A descoberta de Lutero 
levaria ao restabelecimento do evangelho na Alemanha e por toda a 
Europa e, depois, à reforma protestante.

 Pregar uma carta como essa leva tempo e exigirá de 
nós atenção, contrição e resposta ao que o Espıŕito Santo desejará nos 
dizer. Rara algumas vezes pela necessidade de outra temáticas que 
teremos (exemplo páscoa), estaremos revisitando os capıt́ulos e os 
versos deste rico livro, que tantas vezes transformou a vida de pessoas.

 O pastor inglês John Stott ele disse que “...vivia uma 
r e l a ç ã o  d e  a m o r  e  ó d i o  c o m  R o m a n o s ,  p o r  c a u s a  d o s 
prazeres/dolorosos desafios pessoais do livro. Foi a exposição 
devastadora do pecado e da culpa universais do ser humano, que Paulo 
faz em Romanos 1.18-3.20, que me resgatou daquele tipo de 
evangelismo superficial, preocupado apenas com as 'necessidades 
percebidas' das pessoas.”

OS	AMIGOS	DE	DEUS				-				JOÃO	15:9-17

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	Lamentações,	Jonas	e	Naum	são	os	
livros	da	Bíblia	que	terminam	com	um	ponto	de"	?".

       Alvo  mês Abril  : 27,56%DÍZIMOS

      Alvo mês de Abril : 14,33% MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

ao lado, entoando, como se pertencesse a um menino ou uma menina 'pega e leia'. 
Peguei o livro do apóstolo [romanos], abri-o e li em silencio a primeira passagem com 
que meus olhos depararam: '... não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e 
depravação, não em desavença e inveja. Ao contrario, revistam-se do Senhor Jesus 
Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne'(Rm 13.13,14). 
Não quis nem precisei ler além disso. De imediato, com as ultimas palavras da oração, foi 
como se o alivio de toda ansiedade inundasse meu coração. Todas as sombras da duvida 
foram dissipadas.”(Livro confissões)

 Glória Somente a Deus                                                                      
 Sem. Simone Simões

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. 

· 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 e outras que receberão 
o convite para o culto de páscoa de nossa igreja no próximo domingo, para que a 
mensagem do Evangelho redentor de Jesus possa alcança-las.
· Oremos pelas famıĺias venezuelanas que estão morando próximo a igreja, para que 
Deus supra todas as suas necessidades. Oremos para que Deus mostre uma saıd́a para 
que eles tenham um lugar para morar.  

ORAÇÃO	EM	TODO	TEMPO

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan da IEC Centenário (Campina grande 
/PB). Oremos por  Cirleide, que começará novo tratamento, para que Deus a assista e 
restaure sua saúde por completo. 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	PELOS	ENFERMOS	–	“E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15

CANTATA	VENCEU-	A Páscoa é considerada uma das festas mais importantes para os 
cristãos, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo e este ano cai no dia 21 de abril.  
Nesse dia a celebração das 10h seguirá a sua programação normal, porém às 17h 
haverá uma Cantata de Pascoa VENCEU e participação do Coro IECP. Que possamos 
estar juntos nesse dia para adorar ao nosso Senhor que ressuscitou e esta vivo!

ASSEMBLEIA	EXTRAORDINÁRIA	– Na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, as 19h30 
(em seguida teremos o estudo Bı́blico) teremos mais uma vez uma assembleia 
extraordinária para resolução final sobre a climatização do templo. Esperamos por 
você neste momento para conversarmos sobre isso. 

EXPEDIENTE	–	Lembramos aos irmãos que não teremos expediente na secretaria de 
nossa igreja na sexta-feira, dia 19 de abril por conta do feriado de semana santa.

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 – Em mais um encontro dominical de Adoração 
comunitária, momento de edificação mutua, vida, orações, musica e Palavra de Deus 
em exposição via mensagem falada, esperamos que seja importante e valorizado por 
cada um de nós e as 10h estará nos trazendo a mensagem a seminarista Simone Simões 
e as 17h a missionária Regilene Cavalcante. Que seja um tempo de crescimento para 
toda igreja.

VIAGEM	A	MISSIONÁRIA	– Desde de ontem muitos irmãos de nossa igreja, juntamente 
com o Pr. Nyelson estão em Pesqueira/PE celebrando mais um ano de vida de nossa 
igreja ali e oremos para que o retorno deles logo mais aconteça debaixo da paz. 

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, teremos a alegria de no ultimo domingo de abril, 28 de abril, 
recebermos em nossa igreja a Conceição Fidêncio, na celebração das 10h para 
compartilhar conosco sobre essa realidade. Organize sua agenda para estar conosco e 
convide mais alguém para também ser abençoado e desafiado sobre essa realidade.
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