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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 21 de Outubro de 2018

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
       Alvo  mês Outubro    24,85%DÍZIMOS

      Alvo mês de Outubro  : 29,64%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 10h00
Domingo:	EBD- 09h00

                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30
Quarta:	União Feminina - 15h00
Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

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

www.potyracontato.wix.com/potyra

pr.jairlima@gmail.com

Adriana -

Albuquerque. Email:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
aissac.miranda@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

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

arthurazael@hotmail.com

Croácia	-	Carla Maria de Lima

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!

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Pastor:

Atendimento Pastoral: Terças e Quartas: 15h00 às 18h00

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

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Expedientes

23/10	-	Sofia Ramalho Bagetti 

23/10	- Gilberto Jerônimo da Silva Filho 

23/10	- Israel Pedrosa Cavalcante 

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:

  Na semana que passou, mais precisamente na 
próxima sexta-feira, dia 19 de outubro é o marco de fundação 
da nossa igreja aqui em Recife. Somos todos sabedores que o 
pastor, médico-missionário escocês de origem presbiteriana 
Robert Reid Kalley e sua esposa Sarah Poulton Kalley vieram 
ao Recife no ano de 1873 e num evento não muito badalado, 
diferente da palestra que Kalley proferiu sobre a cidade de 
Jerusalém no extinto Teatro Santo Antônio tendo nota em 
diversos jornais da época e tendo sido assistindo por quase 
300 pessoas, a inauguração da nossa igreja foi mais discreta, 
mas não menos importante para as atividades evangelıśticas 
em nossa cidade e paıś.

 Vendedor de Bıb́lia (chamado à época de Colportor) 
em 1871 e fundou uma pequena congregação ao Largo do 
Pilar. Com a mudança definitiva de Viana e sua famıĺia para o 
Recife, em 1872. A sua casa era muito pobre e quando em 
1873 o casal Kalley vem para Recife dá um “ponta pé” inicial 
ao trabalho como igreja, o casal nem hospedado da casa de 
Viana fica, pois não tinha condições de hospedá-lo.
 Apesar das autoridades andarem bem desconfiadas 
das ações dos “protestantes” em solo brasileiro, Viana 
enfrentou as perseguições e tumultos criados muitos vezes 
quando reunia o povo para os cultos, muitas vezes chamados 
de domésticos.

 Sendo a segunda igreja mais antiga do paı́s (A 
primeira é a igreja evangélica Fluminense/RJ) ela tem seu 
primeiro movimento antes mesmo da data de nosso 
aniversário, quando o português e diácono da igreja 
evangélica Fluminense - diácono Manoel José da Silva vem 
com sua famıĺia para Recife. 

O	“JOÃO	BATISTA”	DE	KALLEY



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

Pr.	Nyelson	Mendonça

 O diácono Viana, apesar de não ter permanecido na igreja evangélica 

Pernambucana por outros motivos, este usado por Deus começou a reunir 

pessoas para ouvirem a palavra de Deus de modo simples e pensando sobre 

esse ponto da historia, me detive num homem que mesmo não sendo pastor, 

com poucos recursos, sem estrutura formal, apenas contanto com o apoio do 

seu pastor Kalley, vem a uma cidade, onde a religião oficial era o catolicismo 

disposto a cumprir um chamado e a ser benção.

 As vezes acho que podemos nos perder em nosso presente quando não 

olhamos para o nosso passado e percebemos que mesmo sendo minoria numa 

cidade, nosso povo tinha o maior de todos os bens – Jesus de Nazaré e a sua 

Palavra.

 Viana parece vim a nossa terra nesse mesmo chamado e aqui estamos 

nós. Alias, aqui estão tantas igrejas evangélicas e pessoas alcançadas pelo 

Evangelho da graça de Deus através de um “grão de mostarda”. Será que essa 

palavra – SE�  TU UMA BENÇA� O ainda serve para nós hoje? Tenho certeza que 

sim. Então o que falta a você pra que ela se cumpra através de você? Pense nisso!

 O tema da celebração de 145 de igreja e 30 de celebração missionaria e 

sugestivo, quando Abraão é chamado por Deus e sai de sua terra para uma terra 

que Deus ainda ia mostrar, apenas em famıĺia. Foi chamado para abençoar as 

famıĺias da terra. Parecia algo impossıv́el que isso viesse acontecer, mas ele vai, 

debaixo da ordem de Deus.

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

OREMOS	PELOS	ENFERMOS – “E	a	oração	da	fé	salvará	o	enfermo...” Tg5.15

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy, Cirleide, Jazi, Nilma, 

Quênia, Lourdes, missionário Walter (Bôsnia) e E� verton Pedro (Sobrinho da 

irmã Maria do Carmo), Solange Helena, Erivan Vieira.

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 – Estamos desde sexta-feira (19) nas 

celebrações de aniversário e 30 anos de conferencia missionária e hoje 

terminaremos essa jornada de encontros de gratidão e reflexão ouvindo com 

muita alegria desde das 09h ouvindo a experiência do trabalho do professor 

Ricardo Henrique e as 10h15 o Pr. Mário será o pregador. As 17h encerraremos 

com a reflexão trazida pela nossa irmã Heloıń a Almeida. Que Deus nos abençoe 

neste dia para glória Dele e edificação do corpo de Cristo.

· Oremos pelas eleições em nosso paıś para que tudo aconteça em clima 

de paz e possamos ter governantes que exerçam o papel que a eles estão 

destinados segundo a Palavra de Deus. 

· Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação de 

um trabalho evangelıśtico em Olinda e Graças;

ORAÇÃO	

· Pelas famıĺias da igreja; 

· Pelo consolo de Deus a famıĺia da seminarista Simone Simões que 

enfrenta o luto pelo falecimento do seu pai, o sr. Cıćero Simões.

· Pelas celebrações dominicais, em especial das 17h;

· Pela celebração de 145 anos e 30 anos de celebração missionária em 

outubro; oremos pelo retorno em viagem dos missionários, pra que 

cheguem em paz; oremos pelos pregadores do domingo, Pr. Mário pela 

manhã e a nossa irmã Heloıń a que será a pregadora do domingo a tarde.

VIAGEM – No próximo final de semana o Pr. Nyelson, juntamente com sua 

esposa Luciene e o nosso irmão Wagner Rolin estarão em viagem a São Paulo e 

o mesmos pedem oração para que possam ir e voltar em paz em nome de Jesus.

DÍZIMOS	E	OFERTAS – Pela graça de Deus nossa igreja nesses últimos anos 

tem sido suprida em tudo quanto a ajuda em adoração que você tem dado a 

Deus abençoado a continuidade de obrar, melhorias e atividades de 

evangelização da igreja, tanto nos dıźimos como na oferta missionária de fé. 

Porém, isto não pode acontecer uma vez no ano e algumas vezes. Todos os 

meses a igreja possuı ́ despesas fixas que a nossa comunidade aprova em 

conjunto para o funcionamento da mesma. Se não formos constantes na ajuda 

muitas coisas vão ter que parar de ser feita, inclusive nossas parcerias 

missionárias. Por isso rogamos que você não deixe de ajudar, de entregar, de 

adorar a Deus com sua oferta. Pense nisso e nos ajude!

CONFRATERNIZAÇÃO	- O final do ano está se aproximando e nós já estamos nos 
preparando para juntos podermos compartilhar agradeccendo a Deus as 
bênçãos derramada sobre nós este ano. Portanto, estamos convidando a todos 
que queiram se fazer presente neste dia para degustarmos deliciosos crepes 
dia 23/12 às 20h, após o Culto de Natal. Valor por pessoa será de 24,00 e 
criança abaixo de 7 anos não paga. Precisamos que vocE�  garanta sua vaga. 
Responsáveis Jacineide e Rafaele.
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