
I E C P

INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 25 de Novembro 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................

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

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

CNPJ 11.022.696.0001/73

Oferta via depósito bancário: 
       Alvo  mês Novembro  :  58,75%DÍZIMOS

      Alvo mês de Novembro  : 30,94%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00

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

                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00

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

www.potyracontato.wix.com/potyra

Adriana -

pr.jairlima@gmail.com

pr.luismario@hotmail.com

arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Croácia	-	Carla Maria de Lima

Albuquerque. Email:

Carla.maria7@hotmail.com

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

aissac.miranda@hotmail.com

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Pastor:

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

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

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

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

- Bíblia Sagrada;

Príncipios: se referindo a Jesus como “NOSSO SENHOR”. ESSA 
PROFISSA� O DE FE�  ERA FERVOROSA E PU� BLICA. Mas qual 
o problema dessas palavras? Não constituem a realidade. 
Naquele dia Jesus as dirá - NUNCA VOS CONHECI, 
A PA RTA I -VO S  D E  M I M ,  O S  Q U E  P R AT I VA M  A 
INIQUIDADE.

1.	 Qual	o	perigo	da	música	cantata	a	Deus	segundo	a	
Sua	Palavra	como	expressão	meramente	verbal.

2 . 	 O 	 PERIGO	 DE	 UM	 CONHECIMENTO	 MUSICAL	
MERAMENTE	INTELECTUAL	–	VS	24-27

 Trago hoje para nossa reflexão deste culto cantado o valor da 
música que cantamos em adoração a Deus. Alguém já disse que quando 
se entoa música nas igrejas, esses momentos podem se constituir em 
instantes que mais as pessoas metem. Penso que também podem ser 
momentos onde também podemos expressar muitas verdades, 
derramar dos nossos corações e confissões sinceras de nossa alma.

 O fato é que quando através a arte da música expressamos 
palavras a Deus e descrevemos em canções a sua Palavra, precisamos 
estar atentos as palavras de Jesus descritas no final do seu sermão do 
monte quanto ao que aprendemos de Deus, não se tornando uma mera 
confissão verbal (Mt.7.21-23) e um mero conhecimento intelectual ( 
Mt.7. 24-27)

Jesus fala para a PESSOA QUE OUVE ESSAS MINHAS 
PALAVRAS E NA� O AS PRATICA .V.26.  Ele vai ilustrar o  
contraste entre seus ouvintes, entre o obediente, o que leva em 
consideração a sua palavra e o desobediente usando a 
parábola conhecida como dos construtores, onde o homem 
sábio que construiu sua casa sobre a rocha e o tolo que não 
queria se aborrecer com os alicerces e contentou-se em 

As pessoas que Jesus descreve aqui estão confiadas para 
sua vida com Deus e espiritualidade, em seu credo, isto é, 
naquilo que elas apenas acreditam ou no que elas dizem a 
Jesus ou a respeito de Jesus. Por isso ele diz -“NEM TODO O 
QUE DIZ” V21 – “MUITOS NAQUELE DIA HA� O DE DIZER”– 
V22.

MÚSICA	E	VIDA



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Quem olha para essas construções não ver de maneira clara a diferença entre 
elas, visto que o detalhe das construções não está a olhos nus, mas nos alicerces, onde 
olhos não podem ver. O que prova aquelas construções são as tempestades, os ventos 
nas paredes. A que estava construıd́a sobre a rocha resistiu a tormenta, enquanto que a 
construıd́a sobre a areia ficou em ruıńa.

em edificar apenas sobre a areia.

Esse texto fala daqueles se dizem discıṕ ulos, caminhantes com o Evangelho, 
estão nas igrejas, leem a Bıb́lia, ouvem pregações. Os alicerces que constroem suas 
caminhadas com Jesus não estão visıv́eis aos nossos olhos e a pergunta é: será que 
realmente fazem o que ouvem?

Stott	nos	diz	que,	AO	OLHAR	PARA	ESSE	SERMÃO,	A	BÍBLIA	É	UM	LIVRO	
PERIGOSO	DE	LER,	A	IGREJA	UMA	COMUNIDADE	PERIGOSA	DE	SE	AJUNTAR.	Eu	
diria	o	seguinte:	AS	NOSSAS	MÚSICAS	DE	LOUVOR	A	DEUS	PODEM	SER	CANÇÕES	
PERIGOSAS	DE	SE	CANTAR.

Pense nisso!!!

Pr.	Nyelson	Mendonça

 

Calvino dizia: “A	verdadeira	piedade	não	se	distingue	totalmente	de	sua	
imitação,	até	que	venham	as	provações.”

ORAÇÃO	

· Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação de um 

trabalho evangelıśtico em Olinda e Graças;

· Pelas celebrações dominicais, em especial das 17h;

· Pelas famıĺias da igreja; 

· 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. 

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 Laodincéia Vieira; oremos 

por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria)

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

Cavalcante pregará. Convido a todos a participarmos deste tempo importante em 

comunidade.

MULHERES	DO	CAMINHO – Próxima quarta, as 15h teremos mais uma reunião de 

mulheres do caminho para oração pela igreja perseguida. Você que deseja participar 

esteja conosco neste tempo de clamor ao Senhor!

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– Hoje teremos o encerramento do mês da música, em 

especial na celebração da manhã com um culto cantado com diversas participações 

musical e textos que nos convocam a usarmos a arte da música como meio de adoração, 

exortação consolo e acima de tudo vivenciarmos o que cantamos segundo a Palavra de 

Deus. As 10h o Pr. Nyelson será o pregador deste culto e as 17h a missionária Regilene 

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA – Teremos nesta quarta-feira 28 de novembro a nossa 

Assembleia ordinária de membros e você é convidado (a) para estar nesse tempo de 

prestações de contas de nossa igreja. Logo após a Assembleia teremos normalmente o 

nosso ESTUDO BI�BLICO.

DIA	 DO	 HOMEM	 CONGREGACIONAL – Será celebrado em nossa igreja o dia do 

Homem Congregacional que acontecerá no próximo sábado dia 1º dezembro, as 19h e 

toda a igreja é convidada para participar deste encontro promovido pela Federação de 

homens da Associação Koinonia.

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.
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