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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 24 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................

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Segunda:	Segunda Super - 19h30

                     Celebração - 10h00

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

                     Celebração - 17h00

Domingo:	EBD- 09h00

Quarta:	União Feminina - 15h00

Para ofertar via depósito bancário:

www.potyracontato.wix.com/potyra
Banco Bradesco Ag. 286-0 C/C 119930-7

Albuquerque. Email:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -
pr.jairlima@gmail.com
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
Adriana -
pr.luismario@hotmail.com
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

arthurazael@hotmail.com

aissac.miranda@hotmail.com

 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

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

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

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

Pastor:
Expedientes

24/03	-	Lucas	Almeida	Pereira	

de	Lima	

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:
  (1) Porque sempre haverá o aviso divino do perigo (v. 

9,10). Esse aviso vem em formas de sinais e advertência. Porém, 
descrédito ao aviso divino pode levar-nos a situações complicadas e 
consequentes a todos do barco, que a priori pode trazer uma leve 
sensação de sucesso, mas no final a real situação de perigo é 
apresentada (v. 11-15; 16-19). 

 (2) Quando a esperança se vai, há sempre de Deus 
uma nova direção (v.21,22). E às vezes nós mesmo somos esse canal de 
esperança de Deus. E�  preciso arrancar de dentro de nós aquilo que o 
próprio Deus colocou – o bom ânimo! 

 Deus havia declarado que Paulo testemunharia em 
Roma (At 23.11), deste modo, o principal propósito de Lucas em Atos 
27 é mostrar que os planos de Deus não podem ser frustrados mesmo 
que advenham muitos obstáculos. Por isso não devemos temer os 
perigos da caminhada cristã:

 Algumas palavras são simplesmente assustadoras. 
Assalto, estupro, homicı́dio, câncer, morte, guerra, inferno. São 
palavras que por si só já expressam medo. O medo natural serve para 
nos proteger. Não é pecado ficar assustado quando encaramos um cão 
bravo, ou uma cobra venenosa ou um assaltante armado. Mas, não 
estamos tratando de reações naturais aos perigos que enfrentamos no 
dia-a-dia. A nossa preocupação não é com a adrenalina, e sim com a fé. 

 (3) Deus nos manterá de pé e nos conduzirá ao porto 
desejado da sua vontade (v.24-26). Aconteça o que acontecer Deus 
cumprirá a sua vontade na nossa vida. Mas porque mesmo sabendo 
que Deus é quem conduz o barco da vida ainda tememos? Porque não 
compreendemos a doutrina da soberania de Deus. Precisamos 
resguardar o nosso coração de desconfiar no nosso Deus. 2. Nós 

 Hoje quero refletir sobre não ter medo do ponto de 
vista de decisão.  Sobre como lidar com circunstâncias fora do nosso 
controle. Pois nossa vida é como uma viagem, às vezes tempestuosas. E 
Atos 27 retrata bem isto. Esse texto da Bıb́lia é uma espécie de diário de 
bordo, onde Lucas descreve detalhadamente o que eles enfrentaram 
durante a viagem: Tempestade, perigo, naufrágio, desesperança e 
medo, muito medo. 

NÃO	TEMAS

VOCÊ SABIA?
Que	o	maior	versículo	da	Bíblia	está	no	livro	de	

Ester	8:9.	E	possui	415	caracteres?

       Alvo  mês Março  : 52,44%DÍZIMOS

      Alvo mês de Março : 34,44%MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Frequentemente Somos Falsos Profetas de nós mesmos. Ser um falso profeta é prever o 
futuro incorretamente. O medo em nossas vidas pode nos transformar em falsos 
profetas, predizendo coisas que talvez não e muito provavelmente, não  venham a 
acontecer. 

      Miss. Regilene Cavalcanti

 Portanto, em vez de especular sobre um futuro desconhecido, nós 
devemos descansar nas palavras de Jesus: “Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que 
comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? (Porque todas estas coisas 
os gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas 
estas coisas; Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas”. (Mateus 6:31-33).  Que ele sossegue o nosso coração nesse 
dia!

Escrituras e escutar exortações e explicações (At ; 13.14-16).  As celebrações 
dominicais IECP é uma oportunidade de fortalecimento mutuo através das orações, 
dos louvores e da reflexão da Palavra de Deus através da Bıb́lia. Na celebração da 
manhã, 10h a missionária Regilene Cavalcanti será a pregadora e estará falando sobre o 
tema “Não Temas” e na celebração vespertina ás 17h, a incumbência da pregação será 
da nossa amada irmã Heloıń a Almeida. Esforcemo-nos para estar participando, se 
possıv́el, desses dois momentos.   		

FÉRIAS	 PASTORAIS	 – No mês de março o Pr. Nyelson estará de férias de suas 
atividades na IECP e o seguimento de programações e atividades administrativas 
seguirão seu curso normal. Na parte de programações e pastorais o diácono Dimas e a 
missionaria Regilene podem ser procurados para quaisquer duvidas e na área 
administrativa a nossa irmã Jacineide.

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

ORAÇÃO	

DÍZIMOS	E	OFERTA	MISSIONÁRIA- Nossa igreja possui compromissos financeiros 
missionários e eclesiásticos, a serem cumpridos mensalmente e para que esses 
compromissos sejam honrados é necessário que dıźimos e ofertas sejam entreguem 
com regularidade e espontaneidade. Deus se agrada de nossas ofertas quando são 
entregues no altar com um coração grato pela oportunidade que Ele nos dá em sermos 
participantes de Sua Obra. Com um coração alegre por estarmos prestando culto ao 
nosso Deus. Com um coração contrito diante de tudo aquilo que Deus já fez. Com um 
coração maravilhado pelas coisas que Deus irá fazer.

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. 

CORAL	– Você já deve ter ouvido falar que cantar em Coral faz bem à saúde?  E�  verdade, 
o Canto Coral é uma ótima ferramenta para quem quer melhorar sua qualidade de vida. 
Entre tantas vantagens o Canto Coral traz melhorias na respiração, resolução de 
problemas posturais, alivia o estresse do dia a dia, proporciona uma sadia socialização, 
proporciona uma sólida formação musical, com aprendizado de leitura musical. Então, 
o Coro IECP, sob a responsabilidade do Maestro Mizael Gusmão e do Músico Bruno  
disponibilizam essa oportunidade a você que quer louvar a Deus e ao mesmo tempo 
receber esses benefıćios para sua vida!

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, 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-O princı́pio de uma adoração comunitária, sempre 
esteve e sempre estará no cerne da vontade de Cristo (Jo 17.21-23; Mt 26.20-30; 1 Co 
11.17-30, etc... ). No Novo Testamento, Jesus costumava frequentar tanto o templo 
(reconstruıd́o por Herodes, o Grande), e as sinagogas como forma de adoração ao Pai 
(Lc 2.46; Mc 11.15; Mt 12.9; 13.54). Os cristãos primitivos costumavam reunir-se em 
lares particulares, nas sinagogas e também no templo. Isso fortalecia e crescia cada dia 
a união deles (At  2.42-47; 9.31; 13.14-16). Então, o fato de termos um local fixo para 
nos reunir regularmente, nos remete ao costume dos nossos irmãos primitivos dos 
primeiros séculos, de se deslocar para as sinagogas, para aprender a Lei, orar, ler as 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA-	Dia 08 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. 

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.
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