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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 02 de Junho 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: 

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

CNPJ 11.022.696.0001/73

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

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

Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30

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
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
Adriana -
pr.luismario@hotmail.com
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo
Albuquerque. Email:
arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
aissac.miranda@hotmail.com
Croácia	-	Carla Maria de Lima
Carla.maria7@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

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

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Pastor:

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

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Expedientes

04/06	-	Ilvio Vidal Mendes 
05/06	-	Rebeca S.  de Lima Soares 

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:

“...acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação 
do justo juıźo de Deus, 6 que retribuirá a cada um segundo o seu 
procedimento:” Romanos 2.5-6

 

Em  Rm. 2.6 Paulo vai citar o salmo 62 – DEUS RETRIBUIRA�  
CADA UM SEGUNDO AS SUAS OBRAS – Sendo assim, quais as OBRAS ou 
FEITOS das pessoas nesse salmo? Davi, autor do salmo, compara 2 
grupos de pessoas. Existem aquelas que conspiram contra o rei 
escolhido por Deus (62.3-4), que metem e que dizem uma coisa com os 
lábios e fazem o oposto no coração (v.4). são como aquelas de quem 
Paulo está falando em romanos 2.1-3. O segundo grupo encontra 
descanso apenas em Deus, sabe que - 7 De Deus dependem a minha 
salvação e a minha glória; estão em Deus a minha forte rocha e o meu 
refúgio. – Suas OBRAS consistem em encontrar salvação em Deus e 
fazer dele seu centro e é nessa atitude a que Deus retribui para “...cada 
um segundo as suas obras.” (62.12)

Salvos pelas obras? Quando comparecermos à presença do 
Deus criador no ultimo dia para o seu julgamento e veredicto, qual o 
teste pelo qual seremos julgados? A resposta de Paulo é 
surpreendente. Ele declara - que retribuirá a cada um segundo o seu 
procedimento.

 Então, Paulo em 2.6 de romanos pede tanto as 
pessoas irreligiosas quanto às religiosas que ponderem sobre suas 
OBRAS – ou pelo contrario, as obras que têm deixado de praticar. O 
verso 5 na semana passada diz que esses aqui eram contumazes em 
seus corações de não buscarem a misericórdia em Deus, mas em honra 

Seria sermos julgados pelas nossas obras? Será que Paulo 
mudou de ideia desde de RM 1.16-17 onde afirmou que nossa posição 
de quitação diante de Deus e fornecida por ele, recebida por nós pela fé 
e nunca merecida? Precisamos reconhecer aqui a inteligência de Paulo. 
Vinte versos antes ele nos afirmou que somos salvos independentes da 
lei ou de qualquer coisa que possamos fazer. Então partimos do 
pressuposto de que ele não está se contradizendo discretamente ou 
acidentalmente.

RELIGIOSOS	PRECISAM	DO	EVANGELHO	(II)

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	Melquisedeque	foi	o	único	rei	e	

sacerdote	ao	mesmo	tempo	do	antigo	testamento	?

       Alvo  mês Maio  : 108,60%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 65,16%Maio MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

 Agora, qual os indicativos de um coração que recebeu essa fé salvadora e 
encontra-se quite com Deus? O verso 7 nos oferece dois testes: 1. perseverando em fazer 
o bem, isto quer dizer que fazer o bem, viver de modo piedoso tornou-se um padrão de 
vida persistente.  2. procuram glória, honra e incorruptibilidade; (imortalidade) – 
refere-se a qualidades provenientes da vida com Deus e que são encontradas nela. 
Aquele que anda quite com Deus, que não praticam obras em beneficio próprio, mas age 
assim porque quer se tornar como Deus em seu caráter.

 Os versos 9 e 10 repetem em seguida o ensino dos versos 7 e 8, mas com uma 
diferença. Duas vezes Paulo diz: ao judeu primeiro e também ao grego – ou seja, em Deus 
não há parcialidade (11) Porque para com Deus não há acepção de pessoas.), o juıź o é 
imparcial. Não importa quem somos, mas o que fazemos. Não há aqui questão origem 
familiar ou formação cultural, judeu cristão, frequentador da igreja, indiferente 
apartado da Bıb́lia e assim por diante, importa como decidimos nos relacionar com 
Deus.

obras importam, mas não como. Base para a salvação e sim como prova de que alguém 
tem a fé que salva. No salmo 62, o que importa fundamentalmente; e o relacionamento 
da pessoa como Deus, tendo Deus como seu refugio, sua rocha, sua salvação.

 Irmãos somos feitos pra desfrutar dessas 3 coisas: glória, honra e imortalidade, 
que são coisas boas de se buscar. A questão não está nos objetivos, mas no meio que 
usamos para isto. Precisamos buscar onde podem ser encontradas e só podem ser 
encontradas em Deus e ser refeitos à sua imagem, Deus nos dará vida eterna àqueles 
que o buscarem no conhecimento a cerca dele.

                                                                                                                         Pr. Nyelson Mendonça. 

celebração coletiva ao nosso Deus por meio de orações, musicas e comunhão. Participe 
de 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! 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	–	Próximo sábado, dia 08 de junho as 19h no auditório da 
Luz e Vida, teremos mais um encontro de pregação do Evangelho da nossa congregação 
denominada igreja evangélica em Olinda. O pastor Nyelson tem abordado o livro de 
Atos dos Apóstolo e se você desejar, esteja conosco naquela noite de musica e reflexão 

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	–	“E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes 
deu, dizendo: — Isto é o meu corpo, que é dado por vocês; façam isto em memória de 
mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: — Este cálice é a nova 
aliança no meu sangue derramado por vocês.” (Lucas 22.19-20). Hoje cumpriremos 
mais uma vez essa ordem de Jesus, de modo que não venhamos a esquecer o Evangelho, 
a boa nova que em Cristo, Deus nos reconciliava consigo mesmo e também nos dava a 
palavra da reconciliação de uns para com os outros. Nas celebrações das 10h e 17h, o 
pastor Nyelson estará pregando, dando continuidade as reflexões na carta de Paulo aos 
romanos, texto de uma riqueza incomparável e juntamente com todos faremos uma 
celebração coletiva ao nosso Deus por meio de orações, musicas e comunhão. Participe 
de ambos os encontros!

VISITA	MISSIONÁRIA	 –	No próximo domingo, 09 de junho, a missionária Tatiana 
Moura estará nos visitando na celebração da manhã e sendo a mensageira naquele 
momento. Tatiana é formada em teologia pelo nosso seminário e hoje atua na Espanha, 
junto a grupos islâmicos naquele paıś. Esteja presente e seja edificado com o que 
ouviremos da parte do Senhor através da nossa irmã em Cristo.

DIP-No domingo 16 de junho nas celebrações das 10h e 17h estaremos realizando o 
Domingo da Igreja Perseguida, com orações, música e reflexão quando a realidade da 
Coreia do Norte. Esteja nesse dia participando desta atividade de muita importância 
para nossos irmãos coreanos!

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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