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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 26 de Maio 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: 
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

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

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 10h00
Domingo:	EBD- 09h00

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

                     Celebração - 17h00
www.potyracontato.wix.com/potyra

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

aissac.miranda@hotmail.com

Albuquerque. Email:

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

pr.luismario@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com

Croácia	-	Carla Maria de Lima

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
Adriana -

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Carla.maria7@hotmail.com

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Pastor:

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00
ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 - 
Fone: 3334-9497
Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Expedientes

19/05	-	Wagner Rolim
25/05	- Simone Simões

31/05	-	Felipe Ferreira
31/05	- Dedivaldo Genuino

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:

Mostramos no capitulo 1 que o mundo sem Deus, pagão 
rejeitou a Deus, sendo este entregue a impiedade e a injustiça, escolha 
deles mesmos. Essa critica de Paulo a vida dos pagãos receberá apoio 
dos judeus, pois eles se consideravam isentos de condenação por conta 
da se acharem cumpridores da lei. Pessoas religiosas darão a 
impressão de concordar com Paulo, mas estarão enganadas de modo 
que o capitulo 2.1 já chega como um balde de água fria na intenção dos 
religiosos.

Paulo vai nos dizer - pois praticas as próprias coisas que 
condenas. - No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas; - parece que 
o fim do capitulo 1 foi escrito para expor os ıd́olos das pessoas 
religiosas, tanto quanto os das não religiosas. Isso porque ninguém 
vive à altura dos próprios padrões e Paulo vai nos mostrar que antes de 
olharmos para as nossas mãos precisamos olhar para o nosso coração. 

Precisamos fazer uma abertura aqui pra dizer que precisamos 
julgar todas as coisas, como o próprio Paulo nos ensina em 1 Cor. 2.15, 
no sentindo de seguirmos o veredicto de Deus sobre o certo e o errado, 
do contrários vamos ser como as pessoas que Paulo fala em Rm 1.32 
que APROVAM OS QUE PRATICAM O PECADO, mas o JULGAR não é 
dizer apenas ISSO E�  ERRADO, mas assumir a posição de Deus e dizer 
VOCE ESTA�  PERDIDO E FICO CONTENTE PORQUE AGORA POSSO ME 
SENTIR MELHOR EM RELACAO A MIM MESMO. Em outras palavras 
JULGAR E�  ACREDITAR QUE OS OUTROS SA� O DIGNOS DO JUIZO DE 
DEUS, AO PASSO QUE EU NA� O SOU. 

John Stott nos diz assim: ATIÇAMO-NOS ATE�  ATINGIRMOS UM 
ESTADO DE INDIGNAÇA� O E JUSTIÇA PRO� PRIA EM RELAÇA� O AO 
COMPORTAMENTO VERGONHOSO DO OUTRO, AO PASSO QUE O 
MESMO COMPORTAMENTO NA� O PARECE NEM PERTO DE SER TAO 
SE� RIO QUANDO E�  NOSSO, E NA� O DELES. Condenar os outros e 
perdoar-nos ao mesmo tempo é está apegado a nossa autojustiça e ao 
nosso pecado. Podemos ate achar que estamos bem quanto o que 
toleramos em nós mesmos, mas Paulo nos diz que nos CONDENAMOS 
(V.1). em outras palavras, no dia do julgamento diante de Deus, quando 
eu me colocar diante Dele, o advogado de acusação será EU MESMO, 
visto que “...o juıźo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam 

RELIGIOSOS	PRECISAM	DO	EVANGELHO

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que	Joquebedeb,		a	mãe	de	Moisés,	

recebeu	um	salário	para	criar	o	seu	próprio	filho?

       Alvo  mês Maio  : 44,36%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 33,13%Maio MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Três perguntas para avaliar essa nossa caminhada à vista deste texto: 1. Você se 
sente um pecador inveterado, a quem Deus teria toda razão de lançar fora nesse 
instante, em virtude do estado da sua vida e do seu coração? 2. Quando considera como 
vivem as pessoas fora da sua igreja, você balança a cabeça e julga em seu coração, ou 
pensa MEU CORAÇA� O E�  POR NATUREZA IGUAL AO DELES; ELE APENAS SE MOSTRA DE 
MANEIRA DIFERENTE3. No fundo, você pensa que não existe nenhum gravador de 
Deus ou é capaz de encarar o próprio julgamento quando a gravação começar a ser 
reproduzida? Ou você admite que seus próprios valores o condenarão e que precisa que 
o ponham numa posição de quitação, sem pendencias, o que é correta, inalcançável por 
seus próprios esforços? 

                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

tais coisas.” (v.2) Deus é escrupulosamente (exigente ou rigoroso) justo em seu 
julgamento. 

Francis Schaeffer, teólogo do século 20  usou uma ilustração ao qual ele chamou 
de GRAVADOR INVISI�VEL. O que é isso? Sem que ninguém perceba, houvesse um 
gravador em volta do pescoço de cada um de nós. Ele registra tudo que dizemos para os 
outros e sobre eles, falando como eles devem viver e então no ultimo dia, Deus, o juiz, 
tirará o gravador do nosso pescoço e dirá – SEREI JUSTO COM VOCES, APENAS POREI 
ESTA GRAVAÇA� O PARA TOCAR E JULGAREI VOCE COM BASE NO QUE SUAS PROPRIAS 
PALAVRAS DIZEM SER O PADRAO PARA O COMPORTAMENTO HUMANO. 

Paulo vai nos dizer no 2.3 - pensas que te livrarás do juıźo de Deus? Então uma 
religião cheia de injustiça é rejeitar a Deus e a compreensão do seu caráter (2.4). 
Embora a obediência religiosa pareça piedosa, isso se transforma numa espécie de 
idolatria, ela pode ter rejeitado por completo todos os ıd́olos reais e aparentes que a 
sociedade adora mas possui ıd́olos no coração. Pensam que são seu salvador por 
cumprirem regras, mas adoram a sua própria correção moral e pensam que vão se 
salvar? Paulo diz que não, pois Paulo declara - acumulas contra ti mesmo ira para o dia 
da ira e da revelação do justo juıźo de Deus. 

Senhor nos concede para que possamos ouvir a sua Palavra e também sermos 
edificados pela comunhão, orações e canções. As 10h o pastor Nyelson será o pregador 
e as 17h o diácono Dimas Alberto. Estejamos juntos em ambos os encontros!

DÍZIMOS	 E	 OFERTAS	 –	 Continuemos a dedicar e compartilhar como ato de 
generosidade os nossos dıźimos e ofertas diante das despesas locais que temos e 
também as ofertas missionárias que precisamos levantar mensalmente para sustento 
dos nossos missionários. Diante de nós há vários desafios, sendo um deles o 
pagamento da climatização do nosso templo e contamos com seu apoio e oferta. 
Participe e não fique de fora desse privilegio! 

TEOLOGIA	BÁSICA	–	Hoje a tarde teremos mais uma aula de teologia básica e se você 
desejar participar esteja em sala de aula as 13h30 no primeiro andar do prédio anexo 
ao templo. A aula será ministrada pela professora Regilene Cavalcante e é totalmente 
gratuita. 

Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por E� verton Pedro 
(Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Solange Helena que se encontra em fase de 
recuperação da cirurgia. Oremos por Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia Santos. 
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 rogando que Deus traga saúde para seu corpo. Oremos pela 
vida de Vinıćius (filho de amigos do pastor Nyelson) que se encontra em casa se 
recuperando de uma pneumonia bacteriana. Oremos pela saúde do irmão Juarez para 
que Deus restaure para sua glória!

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

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	Neste ultimo domingo de maio, nos reunimos mais 
uma vez para adoração coletiva como comunidade local, momento esse de desafio da 
intenção se sermos igreja não apenas no encontro, mas fora dele, onde Deus nos 
mandar ser. Para isto se faz necessário que aproveitemos esse tempo juntos que o 

MULHERES	DO	CAMINHO	–	Na próxima quarta, dia 29 de maio, teremos mais um 
encontro de MULHERES DO CAMINHO, encontro esse de oração pela igreja perseguida 
e todos são convidados para participar deste tempo de intercessão e informações 
sobre a realidade dessas igrejas. A direção do encontro é da nossa irmã Jazi dos Santos e 
começa as 15h.

DIRETORIA	IECP	–	Na próxima quarta, dia 29 de maio, as 19h acontecerá a reunião de 
diretoria IECP e se você tiver alguma demanda poderá ser enviada pela secretaria da 
igreja e por escrito.

ASSEMBLEIA	 ORDINÁRIA	 –	 Acontecerá no dia 09 de junho a nossa assembleia 
ordinária de membros para apreciação das contas de nossa igreja, logo após a 
celebração da manhã. 
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