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Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
Rua do Príncipe, 328  Boa Vista  Recife  PE / CEP 50050-410

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!

- Governo 
Congregacional

- Bíblia Sagrada;
- 28 Artigos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cristianismo;

Príncipios:

						Porém,	nos	últimos	versıć ulos	do	Salmo	90,	Moisés	lança	o	remédio	

	 	 	 	Em	seguida,	Moisés	explica	o	motivo	disso	acontecer	e	ele	mesmo	

presenciou	 isso	 acontecer	 muito	 durante	 os	 exaustivos	 anos	 de	

deserto,	 pois	 ele	 viu	muitos	 israelitas	morrerem	ao	 longo	daqueles	

anos.	Ele	então	explica	a	razão	pela	qual	o	homem	tem	essa	vida	tão	

passageira,	tão	transitória,	a	partir	do	versıć ulo	7	ele	vai	falar	sobre	

isso	e	aos	poucos	vai	mudando	o	seu	tom,	para	começar	a	falar	de	algo	

que	é,	de	certa	maneira,	intragável	a	todo	ser	humano.	E	bem	no	meio	

da	 oração	 que	 começou	 dizendo	 “O	 SENHOR	 TEM	 SIDO	 O	 NOSSO	

REFU� GIO”,	 ele	 passa	 a	 falar	 sobre	 “ira”.	 Ele	 diz	 que	 os	 homens	 são	

consumidos	pela	ira	de	Deus.	E� 	por	causa	do	juıźo	de	Deus	contra	o	

pecado	que	a	vida	humana	tornou-se	breve.	Os	anos	de	vida	do	ser	

humano	acabam	como	um	breve	pensamento	porque	os	nossos	dias	se	

passam	na	ira	divina.	As	nossas	iniquidades	estão	diante	dEle,	nossos	

pecados	ocultos,	estão	sob	a	luz	do	rosto	dEle,	nada	fica	em	secreto	

diante	do	Senhor.	A	resposta	dada	por	Moisés	para	sermos	tão	breves	

quanto	um	suspiro	e	que	os	dias	prolongados	não	passam	de	enfado,	é	a	

ira	divina.	Um	verdadeiro	choque	de	realidade!

	 	 	 Os	 primeiros	 versos	 desse	 salmo	 nos	 fazem	 refletir	 sobre	 um	

contraste.	Moisés	vai	fazer	aquilo	que	o	ser	humano	gosta	muito	de	

fazer...	 comparar...	 Moisés	 vai	 comparar	 quem	Deus	 é	 com	 o	 que	 o	

homem	é.	Ele	coloca	Deus	de	um	lado	e	começa	a	falar	a	respeito	de	

Deus,	 de	 quem	 Deus	 é.	 E	 mostra	 o	 contraste	 da	 nossa	 realidade	

humana.	 Enquanto	 Deus	 é	 eterno,	 o	 homem,	 em	 contrapartida,	 foi	

reduzido	a	pó.	Enquanto	o	tempo	não	interfere	na	existência	do	Senhor,	

mil	anos	ou	o	dia	de	ontem,	para	Deus	não	faz	diferença	alguma.	Deus	

não	 está	 sujeito	 ao	 tempo	 porque	 Ele	 é	 eterno	 e	 sequer	 cabe	 na	

existência,	pois	já	foi	Ele	mesmo	quem	criou	o	tempo.	O	homem,	em	

contrapartida,	 é	 nivelado,	 igualado	 à	 relva,	 que	 floresce	 (se	 exibe,	

ostenta	sua	vida)	em	um	curto	momento	e	tempo	depois	já	murcha	e	

seca.	 O	 endereço	 do	 homem	 é	 no	 tempo,	 o	 endereço	 de	Deus	 é	 na	

eternidade.	O	homem	com	sua	vida	terrena,	passa.	Deus	permanece.	

Salmo 90 - Oração de Moisés
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Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
CNPJ 11.022.696.0001/73

Oferta via depósito bancário: 
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2
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................

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

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

																					Celebração	-	17h00

Domingo:	EBD-	09h00
																					Celebração	-	10h00

Pesqueira-PE:	Pr.	Mário	e

Chã	de	Cruz:	Pr.	Jair	Lima	-

Ilhéus	-	Pr.	Rosenildo

Projeto	Potyra	-	Rita	de	Cássia

Croácia	-	Carla	Maria	de	Lima

Albuquerque.	Email:

pr.jairlima@gmail.com

Adriana	-
pr.luismario@hotmail.com

aissac.miranda@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Pastor:

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

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

19/08	-	Felipe	Borba	de	A.	França	

24/08	-	José	Bonifácio	de	S.	e	Silva
24/08	-	Kelly	C.	Lopes	de	Oliveira	

VOCÊ SABIA?
Você	que	Melquiedeque	era	rei	e	sacerdote	ao	

mesmo	tempo	?

       Alvo  mês Agosto  : 26,60%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 23,71%Agosto MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

e	a	esperança	para	a	nossa	impermanência,	transitoriedade.	Moisés	não	fica	situado	
permanentemente	em	sua	melancolia,	mas	reconhecendo	sua	fraqueza,	clama	a	Deus	
por	sabedoria,	misericórdia,	alegria,	graça,	benignidade,	bençãos	e	redenção.	A	oração	
de	Moisés	aponta	para	a	esperança	de	que	o	SENHOR	que	tem	sido	o	nosso	refúgio,	
providencia	Ele	mesmo	uma	vida	com	sentido	para	seus	filhos.	Diante	disso,	podemos	
reconhecer	que	somos	fracos	mortais	para	colocar	nas	mãos	de	Deus	a	nossa	vida	e	
clamar	por	sua	compaixão	e	seu	perdão.	Fuja	em	direção	ao	Deus!

	 	 	 	 	O	homem	que	reconhece	seu	estado	pecaminoso,	seu	estado	de	miserabilidade	e	
clama	por	perdão	perante	a	face	do	Juiz,	do	Criador	o	mundo,	do	Eterno	Deus,	ainda	que	
enfrente	a	morte,	pode	ter	esperança	em	Cristo.	Por	isso,	Moisés	fala	no	verso	13,	“volta-
te	SENHOR!”,	porém,	tem	compaixão	dos	teus	servos.	“Retorna,	ó	SENHOR!”.	A	oração	de	
Moisés	é	para	que	agora	o	SENHOR	venha	com	compaixão	e	misericórdia	amorosa,	e	
que	 venha	 cedo	 (de	 manhã),	 para	 trazer	 alegria,	 manifeste	 Suas	 bênçãos	 e	 atos	
redentores	 aos	 Seus	 servos	 e	 Sua	 glória	 aos	 Seus	 filhos.	Para	que	Deus	 abençoe	 as	
gerações	com	graça!

																																																																																																																											Sem.	Simone	Simões

10.06.2018

CONFRATERMIZAÇÃO	DE	NATAL	–	No	domingo	22	de	dezembro	teremos	nosso	culto	
de	natal	e	logo	em	seguida	nosso	momento	de	comunhão	ao	redor	da	mesa,	onde	mais	
uma	vez	teremos	um	rodizio	de	crepes	que	custará	por	pessoas	R$30,00.	Sendo	assim,	
você	já	pode	fazer	sua	inscrição,	como	de	sua	famıĺia	ou	convidado	que	você	desejará	
trazer	nesse	dia	e	já	pode	começar	a	pagar	em	parcelas	suaves	ate	o	dia	do	encontro.	
Contamos	 com	 a	 sua	 participação	 e	 ajuda,	 pois	 a	 igreja	 de	maneira	 antecipada	 já	
assume	essa	responsabilidade	junto	a	empresa	de	crepes	e	promove	esse	encontro	
para	a	gloria	do	Nome	do	Senhor	e	para	o	nosso	bem.

DÍZIMOS	E	OFERTAS	–	Agradecidos	somos	a	Deus	por	tudo	que	Ele	tem	nos	concedido	
e	com	tem	sustentando	os	nossos	trabalhos	como	comunidade	 local	e	missionário.	
Porem,	muitos	irmãos	ainda	não	se	engajaram	nessa	missão	de	adoração	pela	via	dos	
dıźimos	e	ofertas,	de	compartilhar	com	aquilo	pelo	qual	tem	sido	abençoado	de	modo	a	
abençoar	outros.	Rogamos	com	amor	e	graça	que	você	não	fique	de	fora	em	participar.	E� 	
privilegio	e	também	ordem	do	Senhor	se	você	se	diz	parte	de	nossa	comunidade.	Pense	
nisso	e	vamos	juntos	avançar	naquilo	que	o	Senhor	tem	nos	chamado	a	fazer.

Oremos	pela	saúde	dos	pastores	David	Sauder	e	Clayton.	Oremos	porE� verton	Pedro	
(Sobrinho	 da	 irmã	 Maria	 do	 Carmo),	 Solange	 Helena	 quese	 encontra	 em	 fase	 de	
recuperação	 da	 cirurgia.	 Oremos	 por	 Erivan	 Vieira	 e	 sua	 esposa	 Laodicéia	 Santos.	
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	pela	saúde	da	nossa	irmã	Jacira	Pedrosa	e	da	nossa	irmã	Joelma	Gomes,	para	
que	Deus	traga	cura	para	ambas	em	nome	de	Jesus!

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

ORAÇÃO EM TODO TEMPO

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	Os	encontros	para	adoração	a	Deus	é	uma	das	marcas	
dos	que	são	chamados	por	Deus	de	seus	filhos	amados	O	reconhecendo	como	Senhor	da	
vida	e	o	adorando	por	aquilo	que	Ele	é.	Nesta	adoração	por	meio	do	seu	Filho	Jesus,	nós	
nos	encontramos	mais	um	vez	hoje	para	tributar	louvor,	gloria	e	honra	ao	nosso	Deus	e	
as	10h	e	17h	estaremos	juntos	realizando	nosso	culto	comunitário,	onde	pela	manhã	a	
reflexão	 será	 trazida	 pela	 sem.	 Simone	 Simões	 e	 a	 tarde	 pela	missionaria	Regilene	
Cavalcante.

SEGUNDA	SUPER	–	Amanhã	na	Segunda	Super	teremos	na	reflexão	Bıb́lia	o	missionário	
Simon	Longden	que	mora	na	Austrália	e	participa	do	movimento	Perspectiva	Brasil.	As	
19h	30	começaremos	o	culto.

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	–	Próximo	sábado,	dia	24	de	agosto	as	19h	no	auditório	da	
Luz	e	Vida,	teremos	mais	um	encontro	de	pregação	do	Evangelho	da	nossa	congregação	
denominada	igreja	evangélica	em	Olinda.	Se	você	desejar,	esteja	conosco	naquela	noite	
de	musica	e	reflexão	Bıb́lica.	
ASSEMBLEIA	 DE	MEMBROS	 –	No	 dia	 25	 de	 agosto	 teremos	 nossa	 assembleia	 de	
membros	 para	 prestação	 de	 contas	 e	 outros	 assuntos	 de	 interesse	 da	 igreja	 e	
convocamos	 todos	 os	membros	 a	 estarem	neste	 domingo	 pela	manha,	 logo	 após	 a	
celebração	da	manhã.	

alimentar.	Para	fazer	sua	doação	procure	um	membro	do	corpo	diaconal.

ARRECADAÇÃO	 DE	 ALIMENTOS:	 O	 corpo	 diaconal	 da	 IECP	 solicita	 doações	 de	
alimentos	não	perecıv́	eis,	que	tem	por	objetivo	ajudar	pessoas	que	sofrem	de	privação
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