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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 24 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................

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

CNPJ 11.022.696.0001/73

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

Oferta via depósito bancário: 
       Alvo  mês Fevereiro  :  44,68%DÍZIMOS

      Alvo mês de Fevereiro : 14,08%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

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

                     Celebração - 17h00
                     Celebração - 10h00
Domingo:	EBD- 09h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30

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

www.potyracontato.wix.com/potyra

Adriana -

Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Croácia	-	Carla Maria de Lima

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Carla.maria7@hotmail.com

pr.jairlima@gmail.com

arthurazael@hotmail.com

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

Albuquerque. Email:

pr.luismario@hotmail.com

aissac.miranda@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Pastor:
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Expedientes

27/02	-	Emanoel A. B. de Moraes 

01/03	-	Silvânia Cristina de Souza 
29/02	-	Joyce Clayton 

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:

 Quando falamos de CASA, isso remonta ao nosso 
refúgio, ao nosso cantinho e porque não,  lugares que representam 
também o nosso passado, quando lembramos no local onde nascemos, 
muitos vezes caracterizado pelo cheiro, ao qual nos apropriamos ate 
quando chegamos em outro local, onde se sentimos aquele mesmo 
cheiro nos fazendo recordar do nosso primeiro lar. 

 Somos sabedores que o filho mais novo descrito por 
Jesus sai de sua casa e vai para uma terra distante, mas encontrando-se 
neste local é invadido por um sentimento de frustração, de 
arrependimento, onde o texto Bıb́lico usa a expressão ˜caindo em si˜, 
fazendo-o lembrar da casa do pai.

 Os alemães têm uma palavra na lıńgua deles onde eles 
usam muito para se referir a esse anseio – SEHNSUCHT. Alguém pode 
até dizer – pastor, acho isso uma bobagem – bem, você pode ate achar 
isso, mas me diga se você realmente se contenta com sua vida aqui? 
Será que não há nada além dessa realidade? Será que fomos feitos 
realmente para este mundo?

 Isso parece nos levar a uma saudade e cada um de nós 
na qualidade de filhos de Deus precisa saber que temos um lugar em 
que precisamos voltar. Também na qualidade de seres humanos 
criados a imagem e semelhança de Deus percebemos que o nosso 
senso de pertencimento e de contentamento quanto a este mundo e a 
realidade em que nos encontramos não nos satisfaz.

 Essa será a quinta e ultima reflexão na parábola dos 
filhos perdidos de Lucas 15 e a abordagem que iremos fazer nessa 
manhã será sobre lar (casa), exıĺio e esperança em retornar.

 Outras histórias são vistas como de Caim depois de 

 Parece que estamos exilados, fora de casa e a Bıb́lia 
Sagrada, de modo proposital, nos mostra diversos exıĺios. Vemos o dos 
nossos primeiros pais, quando expulsos do paraıśo por tentar rivalizar 
com Deus, por querer serem auto referências das suas próprias 
existências são retirados do jardim ao qual era a nossa primeira casa 
como seres humanos, onde nascemos, onde fomos criados, mas que a 
desperdiçamos pelo nosso egoıśmo e desamor na relação com o nosso 
Pai.

CASA	E	ESPERANÇA

VOCÊ SABIA?
Que	a	Bíblia		contém	773.693	palavras	

aproximadamente!



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO
                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

 Encontramos também esses mesmos israelitas sendo expulsos de sua terra 
pelos babilônicos e que enfrentam povos poderosıśsimos em seguida que tomam a sua 
terra e muitos são dispersos pelo mundo. Na chegada de Jesus a este mundo 
encontramos o Deus filho que deixa sua glória, seu lar para vim peregrinar em nosso 
mundo, de modo que seu objetivo era nos levar de volta para casa e ao consumar sua 
obra na cruz paga a dıv́ida, nos justifica, nos santifica e com sua graça maravilhosa vai 
nos conduzido de volta ao nosso verdadeiro anseio, ao encontro da boda do cordeiro, 
que se consumirá em breve como descrito em Apocalipse 19.
 Todos nós vivemos nossas inquietações como esse filho mais novo porque em 
nosso mais intimo ser, somos sabedores que chegamos em casa ainda e hoje quero 
trazer a nossa memoria essa esperança, que longe está de um escapismo, mas nos aguça 
a caminhar nesse mundo, fazendo o bem, sinalizando o Reino de Deus, caminhando e 
fazendo como Jesus fez, de modo que aponta o desejo do reencontro com o criador no 
lar que todos nós ansiamos. Que assim seja!

assassinar seu irmão vai perambular pela terra. Encontramos Jacó que sai exilado 
depois de enganar seu pai e irmão Esaú; vamos José que vendido pelos irmãos vai parar 
no Egito e lá se estabelece, tendo depois toda a famıĺia de Jacó fincado moradia nesta 
terra e depois esse povo cresce e se torna escravo dos egıṕcios, mas que tinha em mente 
que o Egito não era sua morada e sim Israel. Mas por mão poderosa de Deus, usando 
Moisés os liberta e os leva de volta a terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação 
pelo deserto. 

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–	“Em Cristo, um corpo, uma só fé e um só coração” é 
parte da canção da Raquel Novaes que cantamos no momento de cumprimentos de uns 
para com os outros em muitos domingos e é uma das razoes dos nossos encontros 
comunitários aos domingos. Hoje teremos mais esse momento para adoração e 
também ouvirmos a voz de Deus por meio de sua Palavra cantada e pregada. As 10h o 
Pr. Nyelson será o pregador e as 17h a missionaria Regilene Cavalcante. Esteja conosco 
e seja parte deste corpo de Cristo!

· 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. 

ORAÇÃO	
· Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação de um trabalho 
evangelıśtico em Olinda e Graças;

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

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

· 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.

FÉRIAS	 PASTORAIS	 –	 No mês de março o Pr. Nyelson estará de férias de suas 
atividades na IECP e o seguimento de programações e atividades administrativas 
seguirão seu curso normal. Na parte de programações e pastorais o diácono Dimas e a 
missionaria Regilene podem ser procurados para quaisquer duvidas e na área 
administrativa a nossa irmã Jacineide.

ASSEMBLEIA	 DE	 MEMBROS	 –	 Hoje, logo após o culto da manhã teremos uma 
Assembleia ordinária de membros.

PERÍODO	DE	CARNAVAL	–	As atividades de nossa igreja acontecerão ate a próxima 
quinta feira, dia 28 de fevereiro. Depois retornaremos na quinta-feira dia 07 de março. 
Esteja atento e aproveite esse tempo para descanso e famıĺia. 

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E a oração da fé salvará o enfermo...” Tg. 5.15
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 Araújo e sua esposa Laudicea Araújo; oremos 
por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria); oremos pele irmão Israel 
Pedrosa. Oremos pela nossa irmã Clarice que esta semana dará cirurgia. Oremos pelo 
sr. Adivan Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel)

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	– O primeiro sábado de março acontecerá mais um culto 
no Shopping Patteo, auditório da livraria LUZ E VIDA as 19h. Será no sábado dia 09. 
Prestigie esse momento em que o Evangelho tem sido pregado naquele ambiente 
cedido a nossa igreja. 

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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