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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 04 de Novembro 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................

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

Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

CNPJ 11.022.696.0001/73

Oferta via depósito bancário: 

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

       Alvo  mês Outubro    71,74%DÍZIMOS

      Alvo mês de Outubro  : 54,36%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 10h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Domingo:	EBD- 09h00

                     Celebração - 17h00

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

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

www.potyracontato.wix.com/potyra

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

Carla.maria7@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

Albuquerque. Email:

aissac.miranda@hotmail.com

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
Adriana -

arthurazael@hotmail.com

Croácia	-	Carla Maria de Lima

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Missionária Regilene: Terças e Quartas: 14h30 ás 17h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

Pastor:

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

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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!

- 28 Artigos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cristianismo;
- Governo 
Congregacional

- Bíblia Sagrada;

Príncipios:

 A primeira coisa que destacamos é que Jacó havia fugido para 

um paıś distante e apesar das dificuldades Jacó havia prosperado. 

Porém, seu tio Labão e seus primos se ressentiam e sentiam inveja de 

Jacó (Gn 31.1,2). Essa fuga se deu pela disputa de Jacó havia 

empreendido em busca do favorecimento e amor do pai, sendo 

conseguido através da bênção que receberia do seu pai Isaque pelo 

direito de primogenitura. Jacó se disfarça do seu irmão Esaú e seu pai 

quase cego pronuncia a bênção pra ele e então Esaú descobrindo o que 

tinha acontecido jura mata-lo, tendo Jacó fugindo para esse exıĺio.

 Esse momento da sua vida, naquele momento de silencio, tudo 

começa a vir diante dele e nos parece que até agora tudo que Jacó tinha 

vivido na sua trajetória parecia desmoronar, se definhar, nada parecia 

fazer sentindo enquanto ele não descobrisse o que realmente se 

 Além de dramática a história que narra o encontro de Deus 

com Jacó é revestida por um “ar” de mistério, mas claramente é a peça 

central na vida de Jacó. 

 No capitulo 32 de gênesis parece que Jacó crer em Deus, mas 

isso não bastava. Ele precisava de algo a mais, pois em seu coração 

ainda havia falsos deuses, falsas imagens, o engano que também 

significava seu nome o norteava na vida.

 Um dos personagens que a Bıb́lia Sagrada dos narra que soa 

com um ar enorme de dramaticidade é o patriarca Jacó.

 A segunda coisa é que depois de afastado mais de 15 anos Jacó 

decide voltar pra sua terra com famıĺia e bens, mas chegando perto das 

terras, Jacó recebe a noticia que seu irmão Esaú estaria vindo pelo 

caminho com quatrocentos homens (Gn 32.6). Os maiores medos de 

Jacó estavam se tornando realidade e com medo dessa situação Jacó 

decide mandar um enorme rebanho para Esaú com alguns servos e 

depois ele divide sua famıĺia e sua caravana em duas partes, pois se 

Esaú atacasse uma das metades a outra teria tempo de escapar. (Gn 

32.7,8) Enquanto esse plano era executado Jacó sentou-se e passou a 

noite sozinho.

UM	ENCONTRO	COM	A	VERDADE



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA A verdade da vida de Jacó é que, apesar da artimanha para se ter a bênção da 

primogenitura que lhe daria a honra da famıĺia e os bens da famıĺia, nada disso parecia 

ser o grande alvo de Jacó. Na verdade logo que recebeu a benção do seu pai Jacó foge com 

medo do seu irmão. Parece que o que está em jogo aqui não são os bens e honra da 

famıĺia para Jacó, mas a alegria, o deleite de ouvir do seu pai que o amava, visto que 

Isaque tinha uma preferencia maior por Esaú. Essa é uma descrição da necessidade 

humana que todos temos de termos reconhecido o nosso valor e sendo pronunciado por 

alguém. Jacó também lutou e trabalhou 14 anos para casar com Raquel, pois colocou na 

sua mente que o amor a essa mulher era o que ele precisava, mas por dentro o tumulto e 

vazio permaneceram.

1.    Esse ser tinha um poderoso toque (v.28) – a palavra hebraica para “toque” 

traduzida literalmente significa UM CONTATO LEVE, uma PANCADINHA. O 

lutador mais tocou e a coxa de Jacó já se deslocou, deixando-o incapacitado. 

Aqui ficou claro que o lutador estava se segurando para não matar Jacó. 

    visto que ninguém poderia ver o rosto de Deus e viver ele insiste em se 

agarrar ao anjo.

fazer sentindo enquanto ele não descobrisse o que realmente se passava dentro dele, 

quais os seus fantasmas, quais ı́dolos haviam sido erguidos, pois o desejo de 

preenchimento nunca deixará de se ter, fazendo-se necessário o encontro com o que 

realmente era mais importante e precioso.

Finalmente Gn 32.24-31 vai descrever o encontro com um anjo. Mas quem era essa 

figura que tem em oculta sua identidade para o leitor? Vejamos algumas pistas:

2.    Jacó percebe com quem está lutando e mesmo sabendo que poderia morrer,

Como resultado disso, “Deus o abençoou ali mesmo”. Uma benção na Bıb́lia 

sempre acontece de modo verbal, para o texto não nos fala, mas Deus pode ter 

dito algo ao coração de Jacó. Lembro das palavras de Deus ao seu Filho Jesus – 

“Tu és meu Filho amado em quem tenho prazer” (Mc.1.11).

Esse momento da vida de Jacó termina com um homem coxo para sempre, 

mas realizado; humilhado, mas encorajado – isso tudo ao mesmo tempo, pois 

finalmente havia se encontrado com a verdade e essa verdade do que somos e 

do que Ele é só nesse encontro com o Eterno. 

																																																																																																																							Pr.	Nyelson	Mendonça

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

· Pelas famıĺias da igreja; 

ORAÇÃO	

· Pelas celebrações dominicais, em especial das 17h;

· Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação de um 

trabalho evangelıśtico em Olinda e Graças;

· Continuemos a orar pelo nosso paıś, por todos os governantes instituıd́os para 

que possam ser justos em suas decisões, tendo o povo como o grande 

beneficiário de suas ações. 

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.

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

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– O momento memorial da Ceia do Senhor é um tempo 

de reflexão que precisa gerar mudanças em nós, consertos profundos em nossos 

corações quanto ao amor de Deus através da entrega de Jesus para morrer em nosso 

lugar e como esse amor também precisa está em nosso jeito de ser, de tratar o próximo 

e de reler quem realmente é o meu próximo. Hoje teremos essa chance de pedi ao 

Senhor que refaça nossa caminhada com Ele nas celebrações comunitárias das 10h e 

17h. O Pr. Nyelson será o pregador em ambos os encontros e desfrute desse tempo da 

graça de Deus.

GRATIDÃO – No dia 19 de outubro tivemos a celebração de 145 anos de nossa igreja e 

também naquela celebração foi levantada uma oferta especial de aniversário. 

Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que puderam repartir do que tem para 

com a comunidade, de modo que ajudou a igreja no pagamento de despesas neste fim 

de ano. Que Deus abençoe a todos!

ASSEMBLEIA	 ORDINÁRIA – Teremos na quarta-feira 21 de novembro a nossa 

Assembleia ordinária de membros e você é convidado (a) para estar nesse tempo de 

prestações de contas de nossa igreja.

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 voc � garanta sua vaga. Responsáveis Jacineide e Rafaele.

DÍZIMOS	E	OFERTAS – Neste final de ano precisamos cumprir com o compromisso de 

abençoarmos nossos cooperadores administrativos e ministeriais também com o 

décimo terceiro e esperamos que você possa também nos ajudar a cumprir com esses 

compromissos. Oferte e participe com todo amor desse privilegio de abençoar outras 

pessoas.
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