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INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife, 18 de Novembro 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................

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

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: 
       Alvo  mês Novembro  :  52,62%DÍZIMOS

      Alvo mês de Novembro  : 22,98%MISSÕES

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

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

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
Domingo:	EBD- 09h00
                     Celebração - 10h00
                     Celebração - 17h00
Segunda:	Segunda Super - 19h30

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

Banco Bradesco Ag. 286-0 C/C 119930-7
www.potyracontato.wix.com/potyra

Para ofertar via depósito bancário:

aissac.miranda@hotmail.com

Adriana -

Albuquerque. Email:

Projeto	Potyra	-	Rita de Cássia

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

Pesqueira-PE:	Pr. Mário e

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

arthurazael@hotmail.com

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

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

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

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

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

Pastor:
Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com
Atendimento Pastoral: Terças e Quartas: 15h00 às 18h00
Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00
ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 
- Fone: 3334-9497
Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

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

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:       Acontece que, às vezes podemos focar demais na tradição ou nas 
formalidades e isso pode se tornar um obstáculo entre nós e Deus. De 
acordo com Jesus, o foco não está em regras e formalidades, mas no 
amor prático. Seu mandamento de “Amar ao Senhor com todo nosso 
coração e amar ao próximo como a nós mesmos” jamais deve ser 
esquecido, abandonado ou colocado à margem da nossa maneira de 
viver.

         Não é incomum encontrar pessoas que possuem um ponto de vista 
crıt́ico em relação ao formato da religião cristã e, em sua maioria das 
vezes essas pessoas possuem uma visão deturpada acerca do 
Cristianismo, visto que buscam minimizar sua prática ao mero 
cumprimento de regras e formalidades. Creem que uma lista de 
condutas é dada aos que se tornam cristãos e a partir daı ́aquele que se 
torna discı́pulo de Cristo, entra em uma busca incessante e 
massacrante para que cada ponto dessa lista seja devidamente 
cumprido.
    Em outras ocasiões, antes dessa, Jesus também demonstrou 
interesse em ensinar a Escritura, oferecendo aos seus ouvintes a sua 
correta interpretação e seu posicionamento, um dos exemplos em que 
isso ocorre é no Sermão do Monte. Jesus conhece e interpreta 
corretamente o que quer dizer cada princıṕio da Lei de Deus e sempre 
que ele a interpreta, mostra de fato, qual é a sua essência e seu 
significado profundo.

       Antes de nos dispor a obedecer, devemos nos prontificar a ter uma 
atitude de verdadeira adoração e reverência diante de Deus, senão 
estaremos cumprindo mero formalismo. Jesus nos oferece descanso 
mas muitas vezes nós colocamos ainda mais peso sobre nossos ombros 
até mesmo no relacionamento com o Senhor. Jesus disse: “Venham a 
mim e eu lhes darei descanso”.

      Entenda, porém, que de maneira alguma o alvo de Jesus aqui foi 
fazer apologia à desobediência ou fazer pouco caso das leis de Deus. Na 
realidade, o chamado dele era para que as pessoas procurassem ter um 
melhor discernimento da lei para que pudessem obedecê-la em amor e 
sobretudo que antes e durante o cumprimento das leis não lhes 
faltasse compaixão.

    Hoje, você pode aproveitar a oportunidade desta reflexão para 
avaliar se está realmente focado em Deus, se seu objetivo de vida é 
adorá-lo em espıŕito e em verdade, e se está usufruindo desse descanso 
da forma como ele foi oferecido, porque o descanso já chegou até nós. 

EM	QUE	VOCÊ	ESTÁ	FOCANDO?	-	Mateus	12:1-8



 

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

10.06.2018

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

· Pelas famıĺias da igreja; 

· Pelas celebrações dominicais, em especial das 17h;

· Pelas ações evangelıśticas que estão surgindo como a implantação de um 

trabalho evangelıśtico em Olinda e Graças;

ORAÇÃO	

· 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. 

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 Laodincéia Vieira; oremos 

por Priscila Brandão (sobrinha da missionária Carla Maria).

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

Jesus é o nosso descanso, ele é o descanso para nós que cremos no Senhor, mas que 
também aguardamos ainda a chegada do descanso final, com nossa entrada na Mansão 
Celestial.

                                                                                                                      Sem. Simone Simões

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	– As nossas celebrações além das orações, momentos de 

encontro em comunhão e reflexões Bı́blicas tem grande espaço para a música 

congregacional e canções também de adoração e hoje pela manhã iniciaremos o 

primeiro domingo de 2 que faremos celebrando o mês da música com participações de 

irmãos, escola de violão e muito mais. As 10h a reflexão será trazida pela seminarista 

Simone Simões e as 17h a missionária Regilene Cavalcante será a pregadora. Participe 

destes tempos juntos para a glória do Senhor.

PRIMEIRO	 CULTO	DA	 CONGREGAÇÃO	DE	 OLINDA – Foi ADIATO para o mês de 

dezembro o primeiro culto do auditório da livraria Luz e Vida doc Shopping Pathheo de 

Olinda por conta de um problema de um choque de agendas observado pela loja. Mas 

em breve divulgaremos a data para este primeiro encontro.

ASSEMBLEIA	ORDINÁRIA – Teremos na quarta-feira 28 de novembro (ratificando)	a 

nossa Assembleia ordinária de membros e você é convidado (a) para estar nesse tempo 

de prestações de contas de nossa igreja.

MINI	VIGÍLIA – No próximo sábado dia 24 deste mês (sábado) das 18h as 21h teremos 

mais uma mini vigıĺia de oração e convidamos a todos os irmãos a participarmos deste 

encontro de oração comunitária.

DIA	 DO	 HOMEM	 CONGREGACIONAL – Será celebrado em nossa igreja o dia do 

Homem Congregacional que acontecerá no sábado dia 1º dezembro, as 19h e toda a 

igreja é convidada para participar deste encontro promovido pela Federação de 

homens da Associação Koinonia.

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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