
1. NOSSA POSIÇÃO LEGAL – 3.10 - como está escrito: 

	 Domingo passado na celebração das 17h começamos o capitulo 3 

da carta de Paulo aos romanos, ao qual tem como tema geral TODOS 

PRECISAM DO EVANGELHO, tanto o judeu como o gen�l, como nos diz o 3.9 – 

“Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma; 

pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão 

debaixo do pecado;”.

Não  há  justo, nem um sequer, 

TODOS PRECISAM DO EVANGELHO (II)

Hoje dando con�nuidade a este tema, Paulo irá nos apresentar 

uma longa lista de efeitos do pecado sobre nós. Além de termos de 

admitir que somos pecadores, precisamos começar a entender o 

problema da realidade da nossa condição, quais os efeitos de sermos 

pecadores, como isso afeta o que somos e todos nós temos isso que 

Paulo vai nos descrever.

2.  NOSSA MENTE – 3.11 - não há quem entenda,

3.  NOSSAS MOTIVAÇÕES – 3.11b - não há quem busque a 

Deus;

4.  NOSSOS DESEJOS – 3.12 - todos se extraviaram,

5.  NOSSA LÍNGUA – 3.13-14 - A garganta deles é sepulcro 

aberto; com a língua, urdem engano, veneno de víbora 

está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de 

maldição e de amargura;

6.  NOSSOS RELACIONAMENTOS – 3.15-17 - são os seus 

pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, 

há destruição e miséria; desconheceram o caminho da 

paz.
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Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
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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
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Chã	de	Cruz:	Pr.	Jair	Lima	-
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arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita	de	Cássia

pr.jairlima@gmail.com
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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  : 75,5%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 12,2%Junho MISSÕES

PASTORAL

Isabel Maria Bezerra da Silva – 13/07

Enilson Borba Melo – 17/07

Maria do Carmo da Silva 15/07

Lucas Ramalho – 20/07



      Paulo está nos mostrando que nosso egocentrismo pecaminoso controla toda 

busca espiritual por significado e experiência, de modo que tentaremos obter as 

benções de Deus, permanecendo no controle e esperando ou exigindo que Deus se 

amolde e se enquadre e nossas realidades. Não nos curvamos diante do Deus vivo, 

dando-lhe o controle sobre nossa vida e nosso futuro, desfrutando dele pelo que ele é, 

experimentando suas bênçãos em um relacionamento com ele, ao mesmo tempo que 

rogamos para ele nos moldar enquanto o servimos. E aqui vai a coisa como ela é – 

qualquer um que busque a DEUS de verdade foi buscado por Deus. Se ninguém é capaz 

de busca-lo então qualquer ser humano que de fato o faça já deve ter passado por 

alguma transformação interior causada pelo Espírito de Deus e não por si mesmo. Jo. 

6.44 -Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer; 

																																																																																																																															Pr.	Nyelson	Mendonça

7  .NOSSO RELACIONAMENTO COM DEUS – 3.18 - Não há temor de Deus 

diante de seus olhos.

   Essa é uma lista deprimente, ela me surpreende em algumas afirmações, ela contem 

afirmações como NÃO HÁ QUEM BUSQUE A DEUS, NÃO HÁ QUEM FAÇA O BEM, NÃO HÁ 

TEMOR A DEUS, mas isso tanto nos agride como pode nos salvar, visto que precisamos admi�r 

o que precisamos. Paulo nos fala que alguém pode ter um interesse intelectual pela 

possibilidade de Deus existir ou uma convicção filosófica de que existe um Deus, mas 

isso não é uma paixão real por encontrar-se com Deus.

     Por causa disso a gente o louva com gratidão pois sabe que a vida e salvação vem 

dele, do inicio ao fim. A salvação não começa com a gente buscando a Ele, mas ele 

escolhendo nos buscar, é tudo obra da graça. 

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

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

da irmã Maria do Carmo), Solange Helena que se encontra em fase de recuperação da cirurgia. 

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!

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

CELEBRAÇÕES DOMINICAIS – Nesse segundo domingo de julho continuaremos valorizando 

nossos encontros de celebração a Jesus Cristo e as 10h o pastor Nyelson será o pregador, 

dando continuidade as reflexões na carta de Paulo aos romanos, texto riquíssimo que está nos 

fazendo relembrar o Evangelho de Jesus e as 17h o seminarista e psicólogo Jandhuy Almeida 

será o nosso pregador. Participe e seja ricamente abençoado, participando também dos 

momentos de musica, orações e comunhão. 

SEGUNDA SUPER 2019: Neste mês de julho estamos com algumas programações especiais 

nas segundas. Amanhã, receberemos a Banda Talentos revivendo momentos marcantes das 

antigas segundas. No 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

VIGÍLIA DE ORAÇÃO – No próximo sábado, as 18h teremos uma vigília de oração, tempo esse 

de oração comunitária de uns pelos outros e por tantos motivos. A nossa caminhada com Deus 

se faz pela via da oração e uma igreja reunida para orar é uma igreja que entende a importância 

dessa intimidade com o Senhor dela. Esteja presente e participe!

DIA DO AMIGO – No próximo domingo teremos a nossa segunda edição do dia do amigo, que 

será celebrado no culto das 17h do dia 21 de julho. Será um tempo de refletirmos sobre o valor 

da amizade e também relembrarmos o chamado de Deus para todos nós à amizade com Ele. 

Desde já, convide já um amigo e esteja nesse dia de celebração. 

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.

APOIO SEGUNDA SUPER: Estamos caminhando há algum tempo com uma equipe de irmãos 

da IECP e também de outras igrejas, que nos auxiliam com o apoio nos cultos das segundas. 

Porém, agora em julho, que é mês de férias e de celebrações especiais, estamos recebendo um 

número maior de pessoas. Diante disso, solicitamos o apoio de outros membros e congregados 

da nossa igreja, sobretudo para os dias 15 e 29 de julho. Esse suporte, principalmente, por parte 

dos homens, é de extrema necessidade, inclusive, para a nossa segurança. Precisamos desse 

apoio para os corredores dos banheiros, estacionamento e portas. Contamos com a 

colaboração de vocês. Simone Simões. Pedimos também o apoio dos irmãos através de ofertas 

para a cantina da segunda Super. A sua oferta pode ser através de material para os lanches ou 

em espécie. Contamos com o seu apoio. Procure Luciene ou Simone Simões para mais 

informações
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