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Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
Rua do Príncipe, 328  Boa Vista  Recife  PE / CEP 50050-035

Fone (81) 3334-9497| E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

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:

      O primeiro Adão desfrutaria das bênçãos de Deus se obedecesse, 
não causasse desordem e ele escolheu não obedecer. Já o segundo Adão 
por sua vez sabia que enfrentaria agonia e morte se obedecesse e 
mesmo assim, de maneira resoluta andou em obediência a seu pai – 
MC. 14.32-36. A obediência amorosa que vemos de Jesus nos 
Evangelhos é uma questão de vida e morte para todos nós. Essa 
obediência é a nossa obediência, se estivermos em Cristo em vez de 
estarmos em Adão. 

     No verso 20, Paulo possa estar prevendo uma objeção dentro do 
seguinte pensamento: o fato de a lei ter sido dada deve ter feito alguma 
diferença - então Paulo deveria abrir espaço para que Moisés fosse 
também um representante da humanidade, essa humanidade que 
recebeu a lei. Mas se fosse esse o caso, então Paulo no v.20 concorda que 
a lei faz diferença, mas não de maneira positiva que todos esperassem. 
Pelo contrario, v.20 diz que A LEI VEIO PARA QUE AVULTASSE A 
OFENSA – isto é, a transgressão fosse ressaltada A lei formal veio por 

       Hoje veremos romanos 5 do verso 18 em diante e a pergunta inicial 
é: Em que sentindo Adão é essa figura de Cristo, como nos diz o final do 
verso 14? Em que eles são semelhantes? Vimos que eles substituem e 
representam um grupo de pessoas, que tanto agem para o bem como 
para o mal e isso é transferido àqueles a quem representam.V.16 – um 
pecado – esse pecado trouxe condenação, mas a dádiva trouxe 
justificação. No V.18 – o resultado de uma transgressão foi a 
condenação, mas o resultado de um ato de justiça foi a justificação. No 
V.19 – pela desobediência de um homem muitos foram feitos 
pecadores, mas pela obediência de um homem, muitos serão feitos 
justos. 

    O verso 19 responde para nós a seguinte pergunta: Como somos 
feitos justos? O texto responde – PELA OBEDIENCIA DE UM SO�  
HOMEM. A façanha de Jesus não foi a simples remoção da penalidade 
em função da nossa desobediência, mas foi obedecer por nós, como 
nosso representante, ao longo da sua vida e, acima de tudo, em sua 
morte. 

ADÃO E CRISTO
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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: 

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30
Quarta:	União Feminina - 15h00
Quarta:	Estudo Bıb́lico - 19h30

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

Croácia	-	Carla Maria de Lima
Carla.maria7@hotmail.com

aissac.miranda@hotmail.com

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

Albuquerque. Email:

pr.jairlima@gmail.com

pr.luismario@hotmail.com
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -

Adriana -

arthurazael@hotmail.com

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Pastor:

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00
Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Instagram: @iecpernambucana

Expedientes

       Alvo  mês Outubro  : 83,65%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 64,58%Outubro MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

                                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

Esse fim do capitulo 5 marca o fim de uma seção desta carta de Paulo, trecho que expõe a 
maravilha do evangelho sobre a justificação pela fé e Tertuliano, um dos pais da igreja 
no século 2, disse que assim como nosso Senhor foi crucificado entre dois ladroes, a 
grande doutrina da justificação está continuamente sendo crucificada entra duas 
heresias opostas. O evangelho mantém unidas duas verdades: 1. Deus é santo e exige 
que nossos pecados sejam punidos. O evangelho nos diz que SOMOS PECADORES DO 
QUE JAMAIS OUSAMOS ACREDITAR. Se a gente esquecer disso podemos partir para a 
licenciosidade e à permissividade ou podemos chamar isso de liberalismo.2. Deus é 
gracioso e assim os nossos pecados são tratados em Cristo. Então o evangelho nos diz – 
VOCE�  E�  MAIS ACEITO EM CRISTO DO QUE JAMAIS OUSOU ESPERAR. Esquecer disso 
poderá nos levar ao legalismo e ao moralismo. 

intermédio de Moisés e então o pecado ficou mais visıv́el e pior, a ignorância não 
poderia mais ser considerada como forma de defesa. Paulo parece ter em mente a 
maneira pela qual achamos que a leitura dos decretos de Deus nos estimula a pensar em 
infringi-los (e ele explicará isso em romanos 7). Ele está ensinando que a lei prova não 
ser a falta de conhecimento que nos impede de obedecer a Deus e de aguardá-la.Não 
temos mais que aplicar esforços, o que precisamos mesmo é de socorro.

A graça de Deus em relação a humanidade é maior do que a rebeldia da humanidade 
contra Deus.  No verso 20 diz - 20 Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa; mas onde 
abundou o pecado, superabundou a graça, - mas por que a graça abundou dessa 
maneira? O V.21 responde: - A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim 
também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso 
Senhor. – Na cruz, vemos o pior que o pecado é capaz de fazer, quando a humanidade, da 
qual todos nós somos parte -crucificou Jesus. Mas na cruz também vemos que o máximo 
que o pecado consegue fazer não é capaz de frustrar a salvação de Deus.

10.06.2018

ORAÇÃO EM TODO TEMPO

Oremos pela saúde dos pastores David Sauder e Clayton. Oremos por E� verton Pedro 
(Sobrinho da irmã Maria do Carmo). Oremos por Erivan Vieira e sua esposa Laodicéia 
Santos. Oremos pelo Maestro Mizael Gusmão por intervenções cirúrgicas e a 
recuperação das mesmas. Oremos pela saúde da nossa irmã Jacira Pedrosa. Oremos 
pela saúde da nossa irmã Joelma Gomes e também de seu pai. Oremos pelo Sr. Adivan 
Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel) que está em tratamento. Oremos pelo 
pastor Abenildo que se recupera de uma cirurgia. Roguemos a Deus pela sua saúde. 
Oremos pela missionária Regilene que se recupera da cirurgia no seu pé. Oremos pela 
genitora da missionária Carla (Croácia) a senhora Adelaide Oliveira, rogando ao Senhor 
seu restabelecimento de uma trombose. 

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

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS–O encontro de adoração comunitária hoje nos traz o 
momento memorial da Ceia do Senhor, tempo esse de perdão e graça para todos nós. O 
pastor Nyelson será o pregador as 10h e 17h e convidamos para que você participe com 
alegria e singeleza de coração destes encontros.

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	– No próximo sábado acontecerá mais um encontro no 
auditório da Luz e Vida da nossa congregação em Olinda. Há irmãos que nunca foram 
num encontro para conhecer as pessoas que estão indo a quase 1 ano naquele encontro. 
Eu gostaria de convidar a conhecer esses irmãos que precisam tanto de um abraço e 
vivenciar novamente um tempo de comunhão numa comunidade local. O nosso 
encontro começará as 19h. 
ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA– Teremos nesta quarta, dia 06 de novembro, as 19h15 para 
apreciação de relatório financeiros de 2019. Os membros da igreja estão convocados 
para participação e logo em seguida teremos a continuação do estudo bıb́lico no 
Evangelho de João. 

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA	2	–	No domingo, dia 10 de novembro, após a celebração da 
manhã teremos uma assembleia ordinária sobre eleição pastoral. Todos os membros 
devem ser fazer presente para este encontro. 

DÍZIMOS	E	OFERTAS	–	O final de ano vem chegando e com ele os compromissos da 
igrejas, em especial com os missionários precisam ser cumpridos e nos pedimos a todos 
os irmãos que participam de nossa comunidade que possam nos ajudar a cumprirmos 
com os décimos terceiros destes irmãos e irmãs que estão na labuta o ano inteiro no 
trabalho. Não fique de fora do privilegio de participar da contribuição. Faca com alegria 
e compartilhe daquilo que Deus tem dado a você. 
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