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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 02 de Dezembro de 2018

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 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

       Alvo  mês Novembro  :  94,89%DÍZIMOS

      Alvo mês de Novembro  : 69,53%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

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

                     Celebração - 17h00
                     Celebração - 10h00
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

arthurazael@hotmail.com
Albuquerque. Email:

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

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

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

aissac.miranda@hotmail.com

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e
Adriana -

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Atendimento Pastoral: Terças e Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

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

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

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

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!

- Governo 
Congregacional

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

- Bíblia Sagrada;

Príncipios:

 O texto nos diz que agora devemos oferecer sacrifıć io 
a Deus por meio de Jesus e estes sacrifıć ios são frutos de 
lábios que confessam Jesus. Paulo em Romanos 10.4 diz que 
toda a lei teve como finalidade, Jesus, Ele é o fim da lei, que 
tudo apontava pra Jesus e que tudo foi purificado no sangue 
de Jesus. No verso 5 do capitulo 10 de romanos Paulo vai dizer 
que quem cumprir a lei toda será justificado. Alguém 
conseguiu? Como não conseguiu nós clamamos Jesus toma a 
si mesmo como sacrifıć io e agora nós clamamos por Jesus 
para nos achegar a Deus e o confessamos como Senhor da 
nossa vida, confessando que Ele ressuscitou dos mortos, 
crendo de todo o nosso coração.
 Mas que sacrifıć io de louvor é esse então? Hebreus 13. 
16 -  Não se esqueçam da prática do bem e da mútua 
cooperação, pois de tais sacrifı́cios Deus se agrada. O 
sacrifıć io é fazer o bem, fazer a vontade de Deus que nos 

	“Por	meio	de	Jesus,	pois,	ofereçamos	a	Deus,	sempre,	
sacrifício	de	louvor,	que	é	o	fruto	de	lábios	que	

confessam	o	seu	nome.”	Hebreus	13.15
	 Os ouvintes aos quais o autor de hebreus dirige essa 
carta estavam num momento de transição entre todo 
processo religioso vivido na religião judaica e o Evangelho 
que chegava por meio do Deus encarnado, Jesus de Nazaré. 
 Havia o desejo de servir a Deus, prestar culto ao 
Senhor, sacrificar para Deus, algo que se fazia no templo, num 
dia determinado, através de um sacerdote que ofereceria um 
animal pelo pecado do ofertante. Mas com chegada de Jesus, o 
cordeiro de Deus, que vem e se oferece uma vez por todas, 
sendo Ele mesmo o sacrifıć io e o ofertante, esses ritos não 
eram mais necessários. E agora como fazer?

SACRIFÍCIO	DE	LOUVOR



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

 Sacrifıćio de louvor é andar conforme o Filho de Deus, deixando toda 
cobiça, toda corrupção do nosso coração, matando todos os dias o nosso 
velho homem, tratando os outros bem, caminhando na ética do Reino de 
Deus, fazendo o que é certo diante de Deus, de modo a satisfazer o Deus que 
nos tirou do império das trevas e nos levou para o Reino de Deus.

																																																																																																		Pr.	Nyelson	Mendonça

 Caminhemos assim, pois destes sacrifıć ios Deus se agrada!

ressuscitou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados 
(Ef.2).

ORAÇÃO	

· Pelas celebrações dominicais, em especial das 17h;

· Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação 

de um trabalho evangelıśtico em Olinda e Graças;

· Pelas famıĺias da igreja; 

· 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. 

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 (Bôsnia) e E� verton Pedro 
(Sobrinho da irmã Maria do Carmo), Solange Helena, Erivan Vieira e sua 
esposa Laodicéia Vieira; oremos por Priscila Brandão (sobrinha da 
missionária Carla Maria)

 importância da mesma para todos nós. Concernente a este momento nós 

iremos na próxima quarta-feira entregar a cada apartamento do Edifıć io 

Germano Zaicaner, que fica na Rua Bispo Cardoso Ayres, vizinho ao templo 

um Kit de natal contendo uma Bıb́lia, um guia de leitura da Bıb́lia para o ano 

de 2019 e um cartão de apresentação da IECP. Se você deseja participar da 

organização dos Kits e do momento de oração e entrega do material, 

solicitamos que entre em contato hoje com a nossa irmã Heloıń a que estará 

responsável por este momento.

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 – No primeiro domingo de dezembro 

teremos pela manhã e tarde a nossa ultima celebração da ceia do ano 2018, 

tempo este de rememorarmos a vida, morte, ressurreição em celebração 

até que Ele venha. Em ambas as celebrações – 10h e 17h o Pr. Nyelson será o 

pregador e esperamos que você participe com alegria e singeleza de 

coração. 

ASSEMBLEIA	EXTRAORDINÁRIA – No domingo dia 16, após o culto da 

manhã, que terá seu tempo reduzido, teremos uma Assembleia 

extraordinária para aprovação das atas de outras assembleias. A presença 

dos membros é fundamental para este momento.

MÉS	DA	MÚSICA – Nos dois últimos domingos de novembro em nossas 

celebrações tivemos momentos especiais em celebração ao mês da música 

com diversas participações, como os alunos do curso de violão, o coral da 

igreja, quarteto e outros que abrilhantaram e inspiraram estes momentos 

de adoração a Deus. Queremos agradecer em nome de Jesus a todos que se 

envolveram com estas celebrações e rogar a Deus que os abençoe 

ricamente.

DIA	DA	BÍBLIA – No próximo domingo é celebrado o Dia da Bıb́lia em nosso 

paıś e na celebração da manhã teremos um momento especial sobre a Bıb́lia 

apresentando algumas curiosidades e cantando refletindo sobre a 

DÍZIMOS	 E	 OFERTAS – Neste final de ano precisamos cumprir com o 

compromisso de abençoarmos nossos cooperadores administrativos e 

ministeriais também com o décimo terceiro e esperamos que você possa 

também nos ajudar a cumprir com esses compromissos. Oferte e participe 

com todo amor desse privilegio de abençoar outras pessoas.
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