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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 16 de Dezembro 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: 
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

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

       Alvo  mês Dezembro  :  79,02%DÍZIMOS

      Alvo mês de Dezembro  : 40,33%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

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

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

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

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com

pr.jairlima@gmail.com
Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

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

Albuquerque. Email:

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

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Terças e Quartas: 15h00 às 18h00
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

Pastor:

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com
Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

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!

- Governo 
Congregacional

- Bíblia Sagrada;
- 28 Artigos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cristianismo;

Príncipios:

2.  Começa partindo da expectação para ação (1.3,4). 
Neemias conjugava oração com trabalho. Neemias foi um homem de 
oração e de ação. Ele orava e agia. Ele confiava em Deus e trabalhava. . 
Neemias conjugava piedade com estratégia. Neemias chorou, orou, 
jejuou, mas também se dispôs a agir e ao agir, fê-lo com refinada sabedoria.

3.  Começa com disponibilidade (2.5). Disponibilizar é correr 
riscos. É abrir mão dos seus sonhos, da própria vida para realizar um projeto 
do coração de Deus. É travar guerras com inimigos (2.10). 

4.  Começa valorizando a comunhão ( 2.17-18). O desafio de 
Neemias é: “vinde, pois, reedifiquemos, os muros de Jerusalém” (2:17). E a 
resposta vem imediata: “Disponhamo-nos, e edifiquemos”. Eles não 
esperam para começar: “E fortaleceram as mãos para a boa obra” (2:18). 
Mesmo diante da oposição, a disposição do povo continua clara: “O Deus 

 O segredo de uma boa construção está no seu alicerce. “A 'Torre de 
Pisa' fora construída sobre um terreno de argila e areia, materiais pouco 
firmes para sustentar uma edificação daquele porte. Projetada para abrigar 
o sino da catedral de Pisa, no norte da Itália, a torre foi iniciada em 1173: 
seus três primeiros andares mal tinham acabado de ser erguidos quando foi 
notada uma ligeira inclinação, devido ao afundamento do terreno e ao 
assentamento irregular das fundações. A obra consumiu 25 milhões de 
dólares e só terminou em junho de 2001, reduzindo em 40 centímetros a 
inclinação da torre, que foi reaberta ao público em 15 de dezembro do 
mesmo ano. Apesar de todos os esforços e investimento na obra da torre de 
pisa ela continuou com defeito de inclinação”. (Disponível em: 
https://super.abril.com.br). Na vida cristã não é diferente. Se não tivermos 
bem alicerçados na Palavra de Deus, por mais que se invista tempo e 
dinheiro, a construção ou reconstrução sairá com defeito. 
 Sabemos que o plano de Deus é edificar a sua Igreja; que não é um 
prédio, mas, sim, pessoas. Interessa a todo arquiteto que seu projeto se 
realize exatamente conforme foi projetado. E isso é exatamente que o 
supremo arquiteto Jesus quer. 
 A partir de uma reflexão de alguns capítulos do livro de Neemias, 
hoje veremos que o Senhor deseja que Sua casa favorita, a sua igreja, seja 
edificada ou reedificada em bases sólidas, a fim de que nenhum de nós, 
como casa espiritual, desabemos. Mas essa edificação divina começa com 
cada um fazendo a sua parte.

1.  Começa com a sensibilidade. E Sensibilidade é preocupação 
com as pessoas (1.2).

IGREJA	EDIFICADA	COMEÇA	EM	MIM

VOCÊ SABIA?
Os	capítulo	e	os	versículos	foram	colocados	

na	Bíblia	no	ano	1.214	depois	de	Cristo?



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

dos céus é quem nos dará bom êxito; nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos” 
(2:20).O projeto de Deus é de todos, não é só de uma pessoa.
 Portanto, normalmente, esperamos mudanças a nossa volta: em nossa família, em 
nosso trabalho, em nosso país, mas nos esquecemos de que a base dessas mudanças está em 
nós. Deus quer contar comigo e com você hoje na edificação de sua igreja amanhã. Que Ele 
nos conscientize dessa responsabilidade!

           Miss. Regilene Cavalcanti 

· Pelas ações evangelísticas que estão surgindo como a implantação de um trabalho 
evangelístico em Olinda e Graças;

· Continuemos a orar pelo nosso país, por todos os governantes instituídos para que 
possam ser justos em suas decisões, tendo o povo como o grande beneficiário de 
suas ações. 

· Oremos pelas famílias visitadas do Edifício Germano Zaicaner quarta passada, pra 
que possam continuar abertas a ouvir do Evangelho na continuidade do trabalho 
que realizaremos ali naquele local.

ORAÇÃO 

participar deste tempo e dê o seu nome para o tempo de jantar após o culto das 17h, 
conforme o valor colocado no fim dos avisos.

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 e sua esposa Laodicéia Vieira; oremos 
por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria)

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

ULTIMAS	CELEBRAÇÕES	DE	GRATIDÃO – No domingo 30 teremos nossas ultimas 
celebrações do ano como comunidade, as 10h e 17h. Porém, na celebração das 17h 
faremos aquele tradicional momento de abertura para testemunhos de gratidão e 
pedidos de oração. Se organize e participe desses encontros.

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.

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– O ano está se findando, mas enquanto Cristo não vem 
buscar a sua igreja nós permanecemos juntos anunciando o seu nome, a sua graça, a sua 
vida e uma das formas que temos para nos ajudarmos e seguirmos firme nesse 
propósito são os encontros comunitários de adoração e hoje faremos mais um 
anunciando o Evangelho que o próprio Jesus nos deixou. As 10h a missionária Regilene 
Cavalcante será a pregadora e as 17h a seminarista Simone Simões. Esteja conosco 
nessas celebrações em nome de Jesus!

SSEMBLEIA	 EXTRAORDINÁRIA – Após a celebração das 10h teremos uma 
assembleia extraordinária para aprovação de algumas atas. A celebração da manhã 
será mais reduzida para que possamos colocar em dia as atas.

ULTIMA	SEGUNDA	SUPER	2018 – Amanhã teremos a nossa ultima Segunda Super do 
ano 2018 e estaremos agradecendo a Deus por tudo que ele nos proporcionou neste 
ano e rogando que Ele continue a nos direcionar e ajudar no ano de 2019, quando 
também entregaremos a Ele a nossa caminhada para o ano que se aproxima. Esteja 
conosco e participe deste tempo de adoração e gratidão.

CELEBRAÇÕES	NATALINAS – No próximo domingo dia 23 teremos dois momentos de 
celebração especiais: as 10h faremos uma celebração com canções de natal conhecidas 
juntos com a congregação ao som de violões e as 17h teremos nosso culto de Natal com 
a participação do Coro da igreja e ministério de música, culminando com o tempo de 
confraternização ao redor da mesa ao sabor dos crepes. Convide alguém para 
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