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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 10 de Fevereiro 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 Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
CNPJ 11.022.696.0001/73

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

       Alvo  mês Fevereiro  :  20,74%DÍZIMOS

      Alvo mês de Fevereiro : 4,33%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30
Quarta:	União Feminina - 15h00
Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

Domingo:	EBD- 09h00
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 -

Adriana -

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

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

pr.luismario@hotmail.com

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!

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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

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

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

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

Pastor:

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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!

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

- Bíblia Sagrada;

Príncipios:

Jesus nos contou 3 parábolas no capitulo 15 de Lucas 
direcionadas aos fariseus que reclamavam de sua confraternização 
com os pecadores. A primeira é da ovelha perdida, onde um homem 
cuida do rebanho de 100 ovelhas e uma se desgarra e em vez de aceita a 
perda desta vai em busca da perdida e tendo-a encontrado chama seus 
vizinhos para se alegrar quando a encontra (15.3). A segunda parábola 
é da moeda perdida, onde uma mulher possuı ́10 moedas de pratas e 
perde uma delas. Essa moça não se dá por vencida, mas acende uma 
candeia para encontra-la, varrendo toda casa até encontrar. No verso 9 
ela chama seus vizinhos para festejar com ela o fato de ter encontrado a 
moeda perdida. A terceira parábolas é a história dos dois filhos 
perdidos que já vimos aqui em alguns domingos.

Quando o irmão mais novo pede sua parte na herança tudo 
havia sido distribuıd́o, de modo que quando o pai diz ao filho mais 

Em todas as três parábolas há sempre algo perdido – a ovelha, 
a moeda e os filhos. Em todas, aquele que perdeu recupera o que estava 
longe, terminando todas as narrativas com uma nota de júbilo festivo e 
celebração quando o que se havia perdido é encontrado.

Mas na terceira parábola, a pessoa que perde ˜vai atrás” e 
busca diligentemente o objeto perdido. A pessoa que busca não deixa 
que nada a distraia ou fique no seu caminho na busca do que se havia 
perdido. Na parábola dos filhos perdidos, quando o mais novo sai 
desgarrado da casa do pai, deverıámos esperar alguém ir lá a seu 
encontro. Ao colocar as três parábolas juntas, talvez Jesus esperasse 
que eles perguntassem quem iria em busca do filho mais novo que se 
foi. No livro do gênesis conta-se também a história de um filho mais 
velho e um filho mais novo – Caim e Abel e nessa história Deus diz ao 
rancoroso e orgulhoso irmão mais velho – “você é o protetor do seu 
irmão”. 

Um irmão mais velho segundo a linha de pensamento de Jesus 
deveria ter ido em busca do seu irmão perdido, informando ao pai que 
iria fazer isso, sabendo que seu irmão mais novo como um tolo estava 
se destruindo, se arruinando e iria traze-lo de volta pra casa. Aquele 
irmão iria pegar seu dinheiro e trazer de volta seu irmão perdido, mas 
isso não acontece.

OIRMÃO	DOS	IRMÃOS

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	o	menor	capítulo	da	Bíblia	é	o	

Salmo	117	(possui	2	versículos).



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

velho “tudo que tenho é seu”, ele fala literalmente a verdade. Cada centavo, cada 
boi, cada roupa, cada anel que permaneceu na famıĺia pertencia ao irmão mais velho.

Muitos de nós pensamos que nada custou aquele filho mais novo voltar e somos 
sabedores que a misericórdia e o perdão devem ser realmente gratuitos, pois se o 
transgressor tem que pagar alguma coisa pra merecer, então não é perdão, mas o custo é 
pra quem perdoa, pra quem concede.

Apesar da parábola nos mostrar que o pai mostrou gratuitamente seu perdão 
em receber seu filho desgarrado, a readmissão dele custaria algo para o irmão mais 
velho que agora teria que repartir novamente o restante da herança, mas não é isso que 
percebemos que esse irmão mais velho irá fazer ou deseja fazer. 

Por isso que precisamos ansiar pelo verdadeiro irmão mais velho, o Irmão dos 
irmãos, o verdadeiro. Esse sim pagou um preço altıśsimo para nos devolver a famıĺia de 
Deus. O grande valor dessa história é o perdão que envolve um custo a que dá, a quem 
concede. O nosso irmão mais velho Jesus pagou nossa divida na cruz em nosso lugar. 

Hoje queremos rememorar o custo disso e o que devemos fazer pra recebe-lo. 
Você quer rememorar isso? Então vamos juntos de volta ao calvário!

Aqui podemos perceber que Jesus não fala na parábola de um irmão mais velho 
verdadeiro nessa história toda, não retrata um verdadeiro irmão que pagaria qualquer 
custo para buscar e salvar o perdido. Esse irmão mais velho da parábola é um fariseu, 
um irmão que ninguém deseja ter.

                                                                                                           Pr. Nyelson Mendonça

IRMÃOS	 VENEZUELANOS	 – Solicitamos aos irmãos que se possuı́rem algum 
ventilador que não usem em bom estado ou mesmo desejem fazer uma doação de um, 
por favor, nos procure ao final de uma das celebrações para que possamos partilhar 
com nossos irmãos.

ASSEMBLEIA	DE	MEMBROS	–	No ultimo domingo de fevereiro, dia 24, teremos uma 
assembleia ordinária e esta assembleia acontecerá as 11:30h. Você que é membro 
esteja presente!

· Oremos pelas famıĺias venezuelanas que estão morando próximo a igreja pra que 
sejam abençoados pela ação de nossa igreja para com eles.

ORAÇÃO	
· 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. 
· 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 atividades deste ano de 2019 que acontecerão em nossa igreja.

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– Reabastecer a vida, a fé, nossa vida em Deus acontece 
quando vemos a encontros de adoração comunitária de modo aberto a servirmos a 
Deus, como boa terra para semente da comunhão, das orações, das canções e do 
acolhimento ao próximo acontecem em nós. Hoje teremos esse privilegio e as 10h o Pr. 
Nyelson será o pregador e as 17h a missionaria Regilene Cavalcante. Participe e não se 
furte dessa honra que Deus nos dá!

Pr. David Sauder, Pr. Clayton, presbıt́ero Renan; irmãs: Jucy, Cirleide, 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 Vieira; oremos 
por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria); oremos pela irmã Maria 
Luiza e o irmão Israel Pedrosa. Oremos pela nossa irmã Clarice que está cirurgiada. 
Oremos pelo sr. Adivan Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel)

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

LEITURA	 ANUAL	 DA	 BÍBLIA	 –	 No segundo domingo de dezembro de 2018 foi 
distribuıd́o entre os irmãos o plano anual da Bıb́lia que nos foi doado pela Sociedade 
Bıb́lica do Brasil e queremos incentivar você a participar deste tempo. Se você ainda 
não possui esse guia, procure a nossa irmã Heloıń a Almeida.

VIGÍLIA–	 No próximo sábado, as 18h teremos a nossa primeira vigıĺia que será 
conduzida pelo ministério de música da igreja. Participe e organize-se para esta nesse 
tempo de trocas, reflexões e orações. 

CLIMATIZACÃO	DO	TEMPLO	– Estamos começando pesquisas sobre a climatização 
do nosso templo e esse será um grande desafio para nossa igreja neste ano de 2019. Nas 
pesquisas feitas, foi orçado um aparelho de ar condicionado de ótima qualidade em 
torno de R$ 6.000,00, ao qual precisaremos de 5 maquinas para o nosso templo. 
Teremos ainda um custo de instalação e isolamento de saıd́a de ar das janelas e portas. 
Esteja orando e se colocando a disposição para este tempo trabalho.
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