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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 31 de Março 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: 

CNPJ 11.022.696.0001/73
Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

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

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

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

aissac.miranda@hotmail.com

Albuquerque. Email:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Croácia	-	Carla Maria de Lima
Carla.maria7@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

pr.jairlima@gmail.com
Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Pastor:

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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:

     Diante do que foi posto, a pergunta que nos cabe é, o que faz 
de nós um cristão? Talvez ir a igreja, crer em Deus Pai, Filho e Espirito, 
ser curado de uma doença, cantar no grupo de louvor, ofertar, pregar? 
Na realidade nada disso nos torna um cristão, claro que isso faz parte 
do processo, mas existe isso e algo muito maior, e mais intenso, o 
verdadeiro cristão é aquele que se prostra em adoração a Jesus Cristo, 
que o reconhece não apenas como aquele pode curar a dor fıśica, mas 
como aquele que nos cura do pecado de nossas almas.

    Reconhecemos que somos cristãos, quando existe uma real 
mudança em nossas vidas, quando olhamos pra o nosso passado e 
vemos que Jesus nos perdoou e nos sarou, e diante desse favor, o que 
nos resta é apenas nos prostrarmos em adoração a Ele. Aquele homem 
foi curado como os outros dez, mas apenas ele ouviu as doces palavras 

    Aqueles dez leprosos foram curados, eles vieram até Jesus, 
criam no mestre, obedeceram ao seu comando, e isso poderia 
classificá-los como cristãos, mas apenas um voltou, reconhecendo sua 
real cura, ele se prostra aos pés de Jesus, e isso é adoração, curvar pra 
beijar  mão em atitude de submissão, e na verdade, só pode ter uma 
atitude dessa,  aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que teve 
sua vida transformada, que teve um encontro real com aquele que nos 
livra da lepra espiritual. 

    Os discı́pulos e remanescentes das perseguições da 
primeira igreja, foram denominados de cristãos pela primeira vez em 
Atos capıt́ulo 11, e o que levou eles a serem reconhecidos por esse 
tıt́ulo foram suas condutas, eles pareciam com Cristo, em todo seu 
proceder. Havia temor e zelo pelo testemunho diante da sociedade, e 
com isso, ia o Senhor acrescentando o número de convertidos.

    Meus irmãos, o tıt́ulo de cristão, em nossos dias atuais, foi 
meio que  banalizado, vemos pessoas de todo tipo de condutas não 
bıb́licas, se autodenominando cristãs. Pessoas que abrem seus lábios 
pra cantar a respeito de traições e mentiras, mas que se dizem 
seguidoras de Cristo, Jogadores de futebol que estende suas faixas de 
amor por Deus, mas que brindam suas conquistas, com festas regadas a 
muito álcool e coisas que desagradam a Deus. E tantos outros que 
poderiam ser citados.

Atitude	de	um	verdadeiro	cristão		-		(Lucas	17.	11-19)

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	A		Bíblia	tem	1.189	capitulos	e	

31.102	versículos.

       Alvo  mês Março  : 105,66%DÍZIMOS

      Alvo mês de Março : 71,89%MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO
                                                                                                                             Lucas Pedro

do mestre, que dizia; A tua fé te salvou. AULAS	DE	VIOLÃO-	Nossa igreja tem o privilégio de ter um professor disponıv́el para 
ensinar aulas de violão. O professor Rafael disponibiliza seu tempo a serviço do reino 
para esses momentos. Lembrando que as aulas aconteciam às quartas feiras, mas agora 
passam a funcionar ás segundas feiras em duas turmas, uma das 17h às 18h e outra das 
18h às 19h. Nossa gratidão a Deus pela vida do professor Rafael. 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA- Dia 06 de abril, sábado acontecerá mais um culto no 
Shopping Patteo, auditório da livraria LUZ E VIDA às 19h. Prestigie esse momento em 
que o Evangelho tem sido pregado naquele ambiente cedido a nossa igreja. 

· Oremos pelo pastor Nyelson e famıĺia para que as suas férias sejam tranquila e de bom 
descanso.

· 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	
· 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 pra que possam 
continuar abertas a ouvir do Evangelho na continuidade do trabalho que realizaremos 
ali naquele local. VIAGEM	A	MISSIONÁRIA	-	Dia 13 e 14 de abril o Conselho Missionário estará visitando 

o campo missionário em Pesqueira/PE. Se você também tiver interesse de ir com o 
Conselho, dê o seu nome com antecedência para que possa organizar as vagas nos 
veıćulos. 

PÁSCOA-	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 programão normal, porém às 17h haverá uma Cantata 
de Pascoa e participação do Coro IECP. Que possamos estar juntos nesse dia para 
adorar ao nosso Senhor que ressuscitou e esta vivo!

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	– “E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15
Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy, que está morando em 
Bonito/PE com a sua filha , mas a sua saúde ainda necessita de cuidados especiais.  
Cirleide, que se encontra internada no Hospital do câncer, para que Deus a assista e 
restaure sua saúde por completo. Jazi, Nilma, Quênia, Lourdes, missionário Walter 
(Bósnia) e E� verton Pedro (Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Solange Helena, Erivan 
Vieira e sua esposa Laodicéia Santos; oremos por Priscila Brandão (sobrinha da 
missionária Carla Maria); oremos pele irmão Israel Pedrosa. Oremos pelo Sr. Adivan 
Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel). Oremos pelo Maestro Mizael Gusmão para 
que seja fortalecido por Deus e o conduza nesse novo momento da sua vida.

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS-	 	“Alegrei-me quando me disseram:  Vamos à casa do 
Senhor”. Embora no NT Cristo ter dissipado a ideia de Deus habitar em espaço fıśico 
como pré-requisito de adoração (Jo 4.21-24 ; Hb 10.11-14), o principio de uma 
adoração comunitária, sempre esteve e sempre estará no cerne da sua vontade (Jo 
17.21-23; Mt 26.20-30; 1 Co 11.17-30, etc... ). Podemos dizer então que onde o povo se 
reúne aı ́está a casa de Deus. Então, antecipemos a nossa alegria de estarmos juntos nas 
celebrações dominicais IEC como uma rica oportunidade de fortalecimento mútuo 
através das orações, dos louvores e da reflexão da Palavra de Deus através da Bıb́lia. Na 
celebração da manhã, 10h a temos a honra de ouvir o seminarista Lucas Pedro na 
ministração da Palavra de Deus e às 17h e na celebração vespertina, a incumbência da 
pregação será da nossa seminarista Simone Simões. Se puder, esteja conosco nesses 
desses dois momentos e seja abençoado (a)! 

DOAÇÃO	- O corpo diaconal da IECP solicita dos membros da igreja a contribuição com 
um gênero  não perecıv́el para que possamos fazer as ações  sociais.

VOLTA	AS	FÉRIAS	–	Depois de um perıódo de descanso com sua famıĺia, a partir do dia 
01 de abril o Pr. Nyelson retorna  às suas atividades normais junto à Igreja. 
Agradecemos a Deus por guardá-lo nesse tempo de ausência, juntamente com a sua 
famıĺia e trazê-lo com saúde para continuar a sua jornada ministerial com disposição e 
alegria.    
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