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Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
Rua do Príncipe, 328  Boa Vista  Recife  PE / CEP 50050-035

Fone (81) 3334-9497| E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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;

- Bíblia Sagrada;

- Governo 
Congregacional

Príncipios:

       A tarde a nossa jornada por romanos continua agora iniciando o 
capitulo 6 que abordará o tema da nossa união com Cristo. Quando 
falamos do evangelho como essa justificação recebida e não merecida, 
isso nos mostra quão radical Deus é na sua atuação no plano de 
redenção. 

       Por isso o v.1 Paulo propõe essa pergunta: QUE DIREMOS POIS? 
Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? – 
em outras palavras seria o seguinte: a mensagem do evangelho leva 
você a mudar os padrões pecaminosos em sua vida?A mensagem não 
nos encoraja a continuar pecando simplesmente, de modo que a graça 
continue nos cobrindo? O que está contido na objeção do critico a 
justificação é a compreensão equivocada do ensino. Por isso a resposta 
é curta e simples: no v.2 ele diz - 2 De modo nenhum! Ou seja: só se pode 
dizer uma coisa dessas quando não se compreende o ensino.

        Ao responder sobre isso, Paulo volta a explicar e aplicar o ensino da 
justificação e da nossa união com cristo. Mas, em outro sentido, ele vai 
introduzir uma nova seção. A objeção do v.1 leva Paulo a discutir como 
o evangelho conduz uma vida santa e transformadora. Dos capıt́ulos de 
1 a 5 explicam o que Deus realizou em nosso favor no evangelho e os 
capıt́ulos de 6 a 8 nos contam o que ele realizará em nós por meio do 
evangelho. 

      O restante do capitulo vai nos contar e veja um resumo: no momento 
em que se torna cristão, você não mais está debaixo do reino, do poder 
governantes do pecado. Lembre-se que Paulo acabou de declarar em 

     Ele nos afirma que nossos esforços morais não conseguem 
contribuir em nada para a nossa salvação e essa mensagem se 
diferencia de qualquer outra religião e filosofia. Paulo sabe por sua 
própria experiência que há uma pergunte que sempre aparece em 
qualquer debate sobre o evangelho: se nossas boas obras não têm valor 
algum para conquistar o favor de Deus, então por que fazer o bem? Se o 
evangelho diz VOCE�  E�  SALVO PELA GRAÇA, NA� O POR SUA VIDA 
VIRTUOSA, essa mensagem não deixará a porta aberta para uma vida 
imoral?

NOSSA UNIÃO COM CRISTO
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PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 10h00

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

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Domingo:	EBD- 09h00

                     Celebração - 17h00

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Albuquerque. Email:

Croácia	-	Carla Maria de Lima

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

aissac.miranda@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com
Adriana -

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

pr.jairlima@gmail.com

arthurazael@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Instagram: @iecpernambucana

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Pastor:

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30
Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00
Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Expedientes

       Alvo  mês Outubro  : 101,47%DÍZIMOS

      Alvo mês de :81,26%Outubro MISSÕES

       Alvo  mês Novembro  : 18,95%DÍZIMOS

      Alvo mês de :6,44%Novembro MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA
romanos 5.21 - o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Isto é, o 
pecado ainda tem poder sobre você, mas não pode mais impor-lhe seus ditames. Em Rm 
1.18-32 vemos que fora de cristo somos entregues a nossos desejos pecaminosos. Antes 
esses desejos reinavam sobre nós de tal forma que não conseguıámos vê-los como 
pecados, e mesmo que fizéssemos, não poderıá mos resistir a eles.

    Paulo vai nos dizer QUANDO e COMO nós morremos para o pecado. Ele pergunta - 
ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua 
morte? V.3 – Paulo nos apresenta o modelo de batismo por imersão em mente.A palavra 
grega BAPTIZO costumava ser usada em referencia a ser submerso ou mergulhado, de 
modo que tinha conotações de morte. Perceba que a água não se menciona no texto. 
Paulo ele faz uma alusão à realidade espiritual para a qual o batismo na água aponta. 
Paulo já nos ensinou em 5.12-21 que estamos em união com Cristo. Quando cremos nele 
nos unimos a ele ao ponto de tudo que for verdade para ele agora ser legalmente 
verdade para nós. 

      Sendo assim, ter MORRIDO PARA O PECADO não significa que ele não está mais no 
seu interior ou que não exerce influencia em muitos casos sobre nós, mas esse pecado 
não mais lhe dá ordens. Apesar de você poder obedece-lo e a Bıb́lia prevê isso, você vá 
faze-lo, permanece o fato de que você não mais TEM que obedece-lo. Você morreu para 
ele e ele pode estar morto pra você - Como viveremos ainda no pecado, nós os que para 
ele morremos? V.2

                                                                                                                         Pr. Nyelson Mendonça. 

COMO	MORREMOS	PARA	O	PECADO?

    Como cristo morreu, nós também estamos livres do pecado e nossa união com cristo 
não para por ai: considerando que a morte de cristo levou a sua ressurreição e uma vida 
nova, assim também, do mesmo modo, nosso união com cristo levará , 
obrigatoriamente, a uma nova vida – v.4 - Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo 
batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, 
assim também andemos nós em novidade de vida.Um fruto da união com cristo é a 
certeza, de modo que tudo que é verdadeiro pra ele também o é pra nós e como ele 
ressuscitou para uma nova vida, já também poderemos viver essa vida. Essa nova vida 
aponta pra frente, para um estado futuro de gloria perfeita em que entraremos com ele, 
de modo que – v.5 - 5 Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, 
certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição,

10.06.2018

ORAÇÃO EM TODO TEMPO

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS–Convidamos todos a participarem deste tempo de 
gratidão, reflexão, clamor e entrega a Deus mais uma vez, rogando que possamos ser 
edificados em sua palavra em cresçamos em comunhão de uns para com os outros. As 
10h o pregador será o seminarista Lucas Pedro, membro da IEC em Casa Amarela e 
participante também de nossa equipe das Segundas Super e 17h o Pr. Nyelson será o 
pregador. Participe e esteja em ambos os encontros.

CORAL	IECP	–	O nosso coral começou nesta ultima quinta-feira os ensaios para o natal e 
o nosso ministro de musica Bruno Vicente convida as pessoas que desejam participar 
da cantata que será no domingo 22 de dezembro, para se fazer presentes nos próximos 
ensaios. Sempre é uma oportunidade de você louvar a Deus e abençoar pessoas. 
Procure Bruno para maiores informações de como participar. 

ASSEMBLEIA	 ORDINÁRIA	 –Hoje logo após a celebração da manhã teremos uma 
assembleia ordinária sobre eleição pastoral. Todos os membros devem ser fazer 
presente para este encontro. 

DÍZIMOS	E	OFERTAS	–	O final de ano vem chegando e com ele os compromissos da 
igrejas, em especial com os missionários precisam ser cumpridos e nos pedimos a todos 
os irmãos que participam de nossa comunidade que possam nos ajudar a cumprirmos 
com os décimos terceiros destes irmãos e irmãs que estão na labuta o ano inteiro no 
trabalho. Não fique de fora do privilegio de participar da contribuição. Faca com alegria 
e compartilhe daquilo que Deus tem dado a você. 

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

Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por E� verton Pedro 
(Sobrinho da irmã Maria do Carmo). Oremos por Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia 
Santos. Oremos pelo Maestro Mizael Gusmão por intervenções cirúrgicas e a 
recuperação das mesmas. Oremos pela saúde da nossa irmã Jacira Pedrosa. Oremos 
pela saúde da nossa irmã Joelma Gomes e também de seu pai. Oremos pelo Sr. Adivan 
Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel) que está em tratamento. Oremos pelo 
pastor Abenildo que se recupera de uma cirurgia. Roguemos a Deus pela sua saúde. 
Oremos pela missionária Regilene que se recupera da cirurgia no seu pé. Oremos pela 
genitora da missionária Carla (Croácia) a senhora Adelaide Oliveira, rogando ao Senhor 
seu restabelecimento de uma trombose. 

VISITA	 DA	 MISSIONÁRIA	 -	 Próximo domingo receberemos em nossa igreja a 
missionaria Beth que trabalha junto ao povo Kobiana pela missão AMIDE. Ela será a 
pregadora da celebração da manhã e compartilhará do seu trabalho ali em Guiné Bissau 
e também nos abençoará com a ministração da Palavra. Esteja conosco nesse tempo de 
encontro!
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