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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 19 de Maio 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................

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

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

Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9
CNPJ 11.022.696.0001/73

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

                     Celebração - 17h00
                     Celebração - 10h00

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

Domingo:	EBD- 09h00

Segunda:	Segunda Super - 19h30 www.potyracontato.wix.com/potyra

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

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

arthurazael@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr. Jair Lima -
pr.jairlima@gmail.com

Adriana -
pr.luismario@hotmail.com
Ilhéus	-	Pr. Rosenildo
Albuquerque. Email:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia
aissac.miranda@hotmail.com

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

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com
Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 - 
Fone: 3334-9497
Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Pastor:
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!

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

- Bíblia Sagrada;

- Governo 
Congregacional

Príncipios:

 Isso não parece está muito claro em nossa realidade. 
Deus não criou indivıd́uos, Deus criou famıĺias. Quando Deus criou, fez 
um casal. Enquanto Adão foi um macho, observando o reino animal em 
pares e não tinha para si mesmo o seu pá, a criação estava incompleta. A 
plenitude na criação aconteceu quando Deus criou a mulher, então 

 Quero convidar você para quem a palavra famıĺia é 
uma realidade estranha; você que vem de uma famıĺia em conflito; você 
que já teve o seu sonho de famıĺia destruıd́ o, você que acredita está 
vivendo só; Você que convive com a solidão, eu queria que Deus 
trouxesse aos nossos corações, advertência e esperança ao 
pronunciarmos a palavra famıĺia.

 A primeira convicção de que tenho, à luz das 
Escrituras, é que Deus ao criar o homem criou um casal, criou uma 
famıĺia, Deus criou Adão e Eva, Deus criou homem e mulher. Quando a 
Bıb́lia diz “façamos o homem a nossa imagem e semelhança”, a Bıb́lia 
não está dizendo, “façamos o macho”, está dizendo façamos o ser 
humano, macho e fêmea. O ser humano, Deus criou um casal, Deus 
criou uma famıĺia, Deus não criou indivıd́uos que trilhariam caminhos 
privativos e que num determinado momento constituiriam famıĺia. 
Deus já criou famıĺia, Deus já criou o casal.

Creio que uma das maiores dificuldades enfrentadas no 
ministério pastoral em toda sua complexidade é ter que lhe dá com 
famıĺias em crise, com ambiente que não existe paz, alegria da parte do 
Espı́rito Santo de Deus. Dói no coração saber que para algumas 
pessoas, a casa, o ambiente da famıĺia se torna num lugar a ser evitado. 
E�  saber de pais e filhos que não se entendem; saber de pais que não 
sabem o que fazer com seus filhos, negam os problemas, fogem de 
enfrentar as dificuldades. Pais como Davi, que são capazes de enfrentar 
os gigantes do lado de fora e incapazes de enfrentar os meninos do lado 
de dentro de casa. Mulheres que se projetam na vida de seus filhos; pais 
que exigem na vida dos seus filhos um sucesso, que respinguem sobre 
eles para cobrir o seu fracasso existencial. Pais que são fracassados e 
que vivem na carona de um pseudo sucesso dos seus filhos; filhos que 
se sentem incompreendidos e não amados dentro de casa, que 
encontram seus melhores parceiros e pares na rua.

A	REDENÇÃO	DAS	FAMÍLIAS	(PARTE	1)

VOCÊ SABIA?
Você	sabia	que:	Melquisedeque	foi	o	único	rei	e	

sacerdote	ao	mesmo	tempo	do	antigo	testamento	?

       Alvo  mês Maio  : 36,60%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 24,80%Maio MISSÕES



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

 Não existe na Bıb́lia Sagrada relações individuais privativas com Deus. 
O nosso Deus é um Deus coletivo que se relaciona sempre no coletivo. Por isso é que o 
Senhor Jesus nos ensina a orar o PAI NOSSO. Nós somos irmãos, somos membros uns 
dos outros, parte uns dos outros. Por isso quando Deus deflagra na história a noticia de 
redenção, o seu projeto de redenção é para a raça caıd́a.

 A primeira promessa de redenção no Gn. 3.15, que somente se 
cumpriria na história com uma possibilidade de uma sucessão, num encadeamento de 
relações familiares. Porque Gn. 3.15 diz que a descendência da mulher é quem ferirá a 
cabeça da serpente. Por isso que em Gn 6.18, a arca de Noé não é feita para um homem 
justo, mas para um homem que deve entrar na arca, ele, um home justo, sua mulher, seus 
filhos e as mulheres de seus filhos. Porque Deus não apenas está preservando uma 
famıĺia, mas também uma descendência. Por isso que o chamamento de Abraão inclui a 
famıĺia. “sai da tua casa e da tua parentela”, mas quando ele sai de casa e da parentela 
leva consigo seu pai. 

 E quando você olha as Escrituras, você não ver Deus em busca de relações 
privativas com indivıd́uos, mas você ver Deus em toda a humanidade restaurando a 
experiência de famıĺias. Tanto que na Bıb́lia, Deus é apresentado como o pai em que toda 
a famıĺia nos céus e na terra recebe um nome. (Ef. 3.14-15) Deus é o pai em que no céu e 
na terra toda a famıĺia deriva o seu nome, sua identidade. Por isso que Deus está criando 
famıĺia e resgatando famıĺia e na realidade, fazendo de toda a humanidade uma só 
famıĺia. 

                                                                                                          Pr. Nyelson Mendonça. 

 E entre Ur dos Caldeus e Canaã, ele acampa em Harã, e fica ali cuidando 
de seu pai na velhice, ate que seu pai morre e ele pode prosseguir a sua viagem. Porque 
não serão abençoadas apenas as tuas vidas, isto é, Abraão e Sara, mas a tua 
descendência, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porque lá na ponta serão 
abençoadas todas as famıĺias da terra.

disse: “assim é suficiente, isso é o bastante, agora sim está completo”. Então, 
parto do principio que Deus não criou indivıd́uos, mas famıĺias.

voltadas sobre relações familiares, de modo que o tema abordado hoje será A FAMI�LIA 
E SEUS DESAFIOS, onde as 10h teremos nossa celebração matinal e uma palestra pelo 
nosso irmão Jandhuy Almeida e as 17h será a sua esposa, nossa irmã Heloıń a Almeida 
que estará palestrando. Participe e seja abençoado nesse dia em que focaremos sobre 
as nossas famıĺias!

CLIMATIZAÇÃO	DO	TEMPLO	–	Estamos em fase de finalização da climatização do 
templo em nossa igreja e agradecemos a todos a participação com dıźimos e ofertas, e 
lembramos que não podemos esquecer de sempre contribuir com esta causa e 
também, se possıv́el, solicitar ajudar de quem conhecemos para juntos quitarmos os 
valores desse investimento da igreja. 

CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	–	Próximo sábado, as 19h no auditório da Luz e Vida, 
teremos mais um encontro de pregação do Evangelho da nossa congregação 
denominada igreja evangélica em Olinda. O pastor Nyelson tem abordado o livro de 
Atos dos Apóstolo e se você desejar, esteja conosco naquela noite de musica e reflexão 
Bıb́lica. 

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 E� verton 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 pele irmão Israel Pedrosa que se encontra internado. Oremos pelo Sr. Adivan 
Lima, pai da nossa irmã Rebeca Lima (Beel) que está em tratamento. Oremos pelo 
Maestro Mizael Gusmão rogando que Deus traga saúde para seu corpo. Oremos pela 
vida de Vinıćius (filho de amigos do pastor Nyelson) que se encontra em casa se 
recuperando de uma pneumonia bacteriana. 

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 –	 Domingo passado, dia das mães, tivemos a 
oportunidade de conversamos sobre esse relacionamento tão belo que é a das mães 
com seus filhos, de filhos com mães e de alguma forma falamos dos relacionamentos 
familiares através da irmã Heloı́na Almeida. Hoje continuaremos com palestras 
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