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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 16 de Setembro 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 Agosto   26,66%DÍZIMOS

      Alvo mês de Agosto  : 20,33%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Quarta:	União Feminina - 15h00

Domingo:	EBD- 09h00

                     Celebração - 17h00
                     Celebração - 10h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30

Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

Para ofertar via depósito bancário:

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

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

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

arthurazael@hotmail.com

Adriana -

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

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

aissac.miranda@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

Albuquerque. Email:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Pastor:

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

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

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

Expedientes

19/09	-	Layane Dias Ramalho

19/09	-	Rosiane Tabosa da Silva Soares

22/09	-	Maria Elza Carvalho de Barros

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:

1. Do modelo polıt́ico, onde a atual classe polıt́ica não quer mudanças e 

busca, em sua maioria, a manutenção dos seus benefıćios e dos seus 

interesses por meio da reeleição. Um modelo polı́tico viciado e 

dependente de enormes esquemas que levam à prática da corrupção;

Viver num paıś com eleições amplas para os diferentes cargos públicos 

e eletivos é sempre uma responsabilidade e um privilégio. Assim, neste 

dia em que nos aproximamos das eleições de 7 de outubro próximo, 

nós o fazemos com gratidão e senso de cidadania, orando por um paıś 

justo, integrado e solidário. 

2. Do modelo econômico que tem gerado alto ıńdice de desemprego, 

mantido privilégios e cortado recursos nas áreas básicas de saúde, 

segurança, educação, moradia, para mencionar algumas áreas 

essenciais para a vida de nossa população;

As eleições deste ano, como sabemos, acontecem num clima de paixões 

exacerbadas e de carência de lideranças que possam pacificar o paıś. 

Além disto, aprofundam-se crises que estão relacionadas entre si:

Somos parte de uma sociedade que tem testemunhado o crescimento e 

a presença de um segmento religioso que se identifica como cristão 

evangélico. Ele tem se espalhado em milhares de comunidades de fé, 

nos mais diferentes rincões de nosso paıś, sobretudo nas periferias das 

grandes cidades.

Tem	misericórdia	de	nós,	Senhor!

3. Do modelo do judiciário que julga, aparentemente, segundo seus 

próprios interesses ou interesses partidários e concede benefıćios de 

forma seletiva, além de manter os seus próprios privilégios. Essa 

postura não se coaduna com princıṕios republicanos e nem respeita a 

importante divisão dos poderes.

Eleições	2018:	Carta	Aberta	da	Aliança	Cristã	Evangélica	Brasileira



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANAPor isso damos graças a Deus.

Nas últimas décadas tem aumentado o número de evangélicos que têm entrado na arena 

política, o que não deixa de ser esperado e até desejado. Até aqui, no entanto, a entrada 

desses “políticos evangélicos” não tem feito significativa diferença na nossa cultura e ética 

política partidária. Eles não têm, pelo que se percebe, contribuído de maneira efetiva para a 

solução de crises sócio-políticas e culturais nas relações familiares, na distribuição de renda, 

na prática dos direitos humanos e na violência urbana e rural. Parece tratar-se de uma 

expressão política que reproduz as antigas práticas do clientelismo e do patrimonialismo. 

Por isso, acabam não sendo diferentes da quase totalidade da classe política brasileira. Eles 

são um pouco mais do mesmo e isto precisa mudar!

 Aliança Cristã Evangélica Brasileira, através do seu Conselho Coordenador (1ª parte)

Fortalece a nossa fé, Senhor, para orarmos e votarmos por mudanças.

10.06.2018

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	Os encontros entre irmãos sempre foi uma pratica 

daqueles que seguiam a Jesus, de modo que o crescimento espiritual e o 

reabastecimento para a vida se dão nesses encontros, sendo necessário a valorização 

dos mesmos. A nossa comunidade tem dois encontros para adoração, orações, 

aprendizado e musica que são nossos cultos comunitários dominicais e hoje as 10h e 

17h estaremos mais uma vez reunidos. Pela manhã o Pr. João Márcio será o pregador e a 

tarde a seminarista Simone Simões.

RECESSO	– A partir de amanhã (23) até o próximo domingo (29) o Pr. Nyelson estará 
num tempo de descanso com sua famıĺia.

ASSEMBLÉIA	ORDINÁRIA	–	Na próxima quarta-feira, dia 19 de setembro teremos a 

nossa assembleia ordinária de membros para apreciação de relatórios financeiros. 

Terá inicio as 19h30 e por conta disto não teremos estudo Bıb́lico nesta quarta.

· Pela celebração de 145 anos e 30 anos de celebração missionária em outubro;

· Pelas possıv́eis ações evangelıśticas que estão surgindo.

· Pelas celebrações dominicais, em especial das 17h;

· Pelas famıĺias da igreja;

ORAÇÃO	PELA	IECP

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy, Cirleide, Jazi, Nilma, Quênia, 

Lourdes,

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E	a	oração	da	fé	salvará	o	enfermo...” Tg5.15

OREMOS	PELO	PEDIDO	VINDO	DA	CROÁCIA–

O Mis. Walter, que atua na Bósnia, sofreu um acidente de carro muito sério na sexta feira 

passada na Croácia.

Por favor, orem:

1. Pela recuperação dos órgãos afetados (pulmão, fıǵado e diafragma - ele fez cirurgia);

6. Pelo Mario e por mim, nessas providências e apoio diário;

7. Pela irmã do Walter, que está ainda tentando viajar para 

3. Por proteção para que não pegue infecção ou tenha qualquer complicação;

4. Pela equipe médica - no trato e nas intervenções;

5. Pelas questões burocráticas a resolver: carro/seguro, seguro saúde Bósnia/Croácia, 

documentos perdidos;

a Croácia e estar no apoio a ele.

2. Por resultados na coluna: Walter teve 3 vértebras quebradas e ainda não está 

sentindo as pernas. Ele fez cirurgia e estamos no aguardo de um milagre!

Mario e eu (Carla) temos estado no suporte a ele.

VIGÍLIA	DE	ORAÇÃO	– No ultimo sábado de setembro, dia 29, teremos mais uma 

vigıĺia de oração das 18h as 21h. Estaremos orando por diversos assuntos mas em 

especial pelas eleições que teremos em nosso paıś contamos com a sua participação 

neste momento importante!

145	ANOS	IECP	–	No próximo mês a nossa igreja comemora 145 anos de organização e 

o culto especial de aniversário acontecerá na sexta-feira, dia 19 de outubro. O pregador 

da noite será o Pr. Josemar Guedes da IEC em Cajueiro Seco, onde o mesmo abordará o 

tema SE�  TU UMA BENÇA� O, baseado em Gênesis 12.2 – “...e ti farei uma grande nação, e te 

abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção!”. O culto começará as 19h30 

e já pedimos que você possa se programar para estar conosco nesta data e também 

convidar alguém para juntos agradecermos a Deus pela nossa comunidade.

OFERTA	 145	ANOS	 –	Neste dia 19 de outubro também levantaremos uma oferta 

especial de aniversário e pedimos que você possa se comprometer a abençoar a nossa 

igreja para continuarmos dando passos maiores na conclusão de alguns projetos 

patrimoniais e missionários. Se você também desejar leve um envelope e entregue a 

alguém intimo seu que possa também contribuir para o trabalho da nossa igreja.

30	ANOS	DE	CELEBRAÇÃO	MISSIONÁRIA	– Nos dias 20 e 21 de outubro estaremos 

celebrando 30 anos de celebração missionária, também sobre o tema SE�  TU UMA 

BENÇA� O com as seguintes programações: dia 20, a partir das 16h – Papo missionário. 

18h30 – Culto missionário. Domingo 21 – 09h Palestra missionária. 10h15 – Culto 

missionário. 17h – encerramento – culto missionário. Programe-se também para 

participar deste momentos especiais.

DÍZIMOS	E	OFERTAS	– Pela graça de Deus nossa igreja nesses últimos anos tem sido 

suprida em tudo quanto a ajuda em adoração que você tem dado a Deus abençoado a 

continuidade de obrar, melhorias e atividades de evangelização da igreja, tanto nos 

dıźimos como na oferta missionária de fé. Porém, isto não pode acontecer uma vez no 

ano e algumas vezes. Todos os meses a igreja possuı ́ despesas fixas que a nossa 

comunidade aprova em conjunto para o funcionamento da mesma. Se não formos 

constantes na ajuda muitas coisas vão ter que parar de ser feita, inclusive nossas 

parcerias missionárias. Por isso rogamos que você não deixe de ajudar, de entregar, de 

adorar a Deus com sua oferta. Pense nisso e nos ajude!
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