
    A lei na verdade não é uma lista de coisas a cumprir, mas um teste de 

desempenho, no qual já sabemos o resultado antes mesmo de tentar 

fazer alguma coisa, pois já saberemos que seremos reprovados. O 

restante do verso 20 vai nos dizer o que a lei faz - pois pela lei vem o 

pleno conhecimento do pecado.

    Sempre que alguém estuda a lei de Deus, por mais leal, gentil, 

ponderado, generoso e amoroso que ela possa ser, sua única reação a 

ela é SOU PECADOR, NÃO TENHO NADA A DIZER A DEUS.Mas 

precisamos pensar que a triste e mais dura verdade é melhor do que o 

doce engano.Blaise Pascal diz o seguinte sobre isso: NADA NOS 

OFENDE MAIS BRUTALMENTE DO QUE ESSA DOUTRINA. 

	UMA JUSTIÇA DE DEUS QUE ME FAZ SILENCIAR

    No capitulo 2 Paulo vai nos dizer que também os religiosos precisam 

do evangelho, pois confiam em si e não em cristo e nesse segundo caso 

Paulo fala com pessoas que guardam a lei, creem na Bíblia e são cheias 

de justiça própria. Por causa disso Paulo vai nos citar as escrituras do AT 

na descrição dos efeitos do pecado, nos versos 10 a 18 falado no nosso 

ultimo encontro a respeito deste texto. A lei fala como as pessoas são e 

Paulo demonstrou que as pessoas que ela (a lei) descreve são judias, bem 

como as gentias.

       Veja o v.19 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que 

vivem sob a lei – isso se direciona a todos que conhecem e buscam 

guardar a lei e também àqueles que não a conhecem ou não se 

preocupam com ela. Sendo assim, conhecer a lei não deveria ser uma 

declaração orgulhosa de que a pessoa é cumpridora da lei. O efeito de 

conhecer deveria ser o que nos diz o restante do verso 19 - para que toda 

boca se cale, e todo o mundo seja culpável diante de Deus.  – a lei não 

nos foi dada para que observando a mesma possamos ser justificados - 

v.20 Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, - 

visto que somos todos pecadores.
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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 FINANCEIROS............
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Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9

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

CNPJ 11.022.696.0001/73

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Quarta:	União	Feminina	-	15h00

																					Celebração	-	10h00
																					Celebração	-	17h00
Segunda:	Segunda	Super	-	19h30

Quarta:	Estudo	Bıb́ lico	-	19h30

Domingo:	EBD-	09h00
Para ofertar via depósito bancário:

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

Croácia	-	Carla	Maria	de	Lima
aissac.miranda@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr.	Jair	Lima	-

Adriana	-

Ilhéus	-	Pr.	Rosenildo
Albuquerque.	Email:
arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita	de	Cássia

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Pastor:

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

Expedientes

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;

- Governo 
Congregacional

- 28 Ar�gos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cris�anismo;

Príncipios:
VOCÊ SABIA?

Você		sabia		que:		Melquisedeque		foi		o		único		rei		e	
sacerdote		ao		mesmo		tempo		do		antigo		testamento	?

       Alvo  mês Junho  : 73,3%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 10,5%Junho MISSÕES

Jean José Pinheiro – 31/07
Giselda Paes Toscano de Brito – 
31/07



Pr. Nyelson Mendonça. 

     Sem ter o que dizer diante de Deus nos calamos e isso se configura numa 

condição espiritual. Essa é a condição que sabe que não pode se salvar. Em Rm1.17 

vai nos lembrar que - A JUSTIÇA DE DEUS SE REVELA NO EVANGELHO – tudo que 

precisamos é nos achegar a Cristo de mãos vazias e receber a sua justiça. O que 

mantem as pessoas longe da salvação não são tanto os pecados cometidos por elas, 

mas suas boas obras. 

    Se nos achegarmos a Deus dizendo-lhe que somos os melhores e moralmente 

corretos, oferecendo as obras das nossas mãos como nossa justiça, não recebermos 

a justiça que Ele concede pela graça. Precisamos desistir de nossa correção moral ou 

bondade e nos arrepender de nossa religiosidade, bem como de nossa rebeldia. 

Precisamos chegar de mãos vazias e boca fechada e receber a justiça de Deus. 

 CONTUDO, SEM ESSE MISTÉRIO, O MAIS INCOMPREENSÍVEL DE TODOS, SOMOS 
INCOMPREEENSIVEIS PARA NÓS MESMOS.

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

    DÍZIMOS E OFERTAS – Continuamos a estimular os irmãos a participarmos do 

tempo de compartilhamento dos recursos que Deus tem nos dado. Temos esse 

privilegio de adorarmos a Deus por meio do que o Senhor tem nos concedido e 

colaboramos com a obra missionária na sua igreja para que o Reino de Deus continue a 

ser divulgado. Seja participante da sua igreja e colabora com ela.

    CULTO DO AMIGO - Queremos agradecer a todos que estiverem no culto do amigo 

semana passada e também àqueles que ajudaram de maneira direta na ornamentação, 

no serviço após o culto na confraternização e participando da celebração . Deus 

abençoe a todos e possamos continuar crescendo na amizade que Deus nos permite 

ter.

   MULHERES DO CAMINHO - Na próxima quarta, dia 31 , teremos mais um encontro 

de MULHERES DO CAMINHO, encontro esse de oração pela igreja perseguida e todos 

são convidados para participar deste tempo de intercessão e informações sobre a 

realidade dessas igrejas. A direção do encontro é da nossa irmã Jazi dos Santos e 

começa as 15h.

   CULTO DA DENOMINAÇÃO–Já solicitamos a todos que guardem a data do dia 17 de 

agosto, onde estaremos aqui em nosso templo celebrando os 164 anos da chegada do 

Evangelho em nossa país, dando inicio a caminhada dos congregacionais em terras 

brasileiras. O culto acontecerá as 18h30. 

     SEGUNDA SUPER 2019:  Próxima segunda dia 29, a Segunda Super será gravada! 

Nosso ministro de música Bruno Martins e uma grande equipe estão se preparando há 

alguns meses para este dia tão especial na nossa igreja, onde estarão sendo entoadas 

músicas que nasceram aqui mesmo e tudo será registrado com excelente qualidade! O 

dia também contará com uma reflexão da Palavra pelo nosso pastor Nyelson 

Mendonça. É tempo de celebração a Deus porque Ele abriu essa porta para 

evangelização há tantos anos e nós estamos muito agradecidos pelo que Ele já fez e 

continua fazendo neste lugar. Sua presença, membro ou congregado da nossa igreja, é 

muito importante. Estenda esse convite aos seus amigos e familiares. 

#SegundaSuper2019

   FÉRIAS – Nosso querido Bruno Martins, ministro de musica da igreja estará em 

período de férias nesse mês de agosto e estejamos orando por ele pra que esses dias 

sejam de renovo para sua mente, juntamente com sua esposa Rafaele.

” Tg. 5.15

Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por Éverton 

Pedro (Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Oremos por Erivan Vieira e sua esposa 

Laodicéia Santos. Oremos pelo Maestro Mizael Gusmão rogando que Deus traga 

saúde para seu corpo. Oremos pela saúde do irmão Juarez para que Deus 

restaure para sua glória! Oremos pela saúde da nossa irmã Jacira Pedrosa e da 

nossa irmã Joelma Gomes, para que Deus traga cura para ambas em nome de 

Jesus! Oremos pela Adriana Silveira, esposa do pastor João Márcio que se 

encontra em recuperação pela sua saúde.

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

 

    CONGREGAÇÃO EM OLINDA – Próximo sábado, dia 03 de agosto as 19h no 
auditório da Luz e Vida, teremos mais um encontro de pregação do Evangelho da nossa 
congregação denominada igreja evangélica em Olinda. Se você desejar, esteja conosco 
naquela noite de musica e reflexão Bíblica. 

     CELEBRAÇÕES DOMINICAIS – Neste ultimo domingo de Julho, nos reunimos 

mais uma vez para adoração coletiva como comunidade local,  e para isto se faz 

necessário que aproveitemos esse tempo juntos, que o Senhor nos concede para 

que possamos ouvir a sua Palavra e também sermos edificados pela comunhão, 

orações e canções. As 10h e 17h o pastor Nyelson será o pregador em 

continuidade as reflexões sobre a carta de Paulo aos romanos.  Estejamos juntos 

em ambos os encontros!
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