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PASTORAL (Pr. Jades Jr.) F: 8768.8996 / 9814.6652
(pastor@ibimperial.org.br)
ROL DE MEMBROS 2011 – Iniciamos o recadastramento de membros e
congregados, portanto, caso você ainda não tenha preenchido em 2010,
precisa preencher o quanto antes, teremos as fichas disponíveis na
recepção pela manhã e à noite.
BATISMOS – Se você deseja ser batizado ou se tornar membro, procure o
Sem. Paulinho, para saber dos horários dos encontros de estudo.
FESTA DO MILHO: Nossa festa do Milho será dia 18/junho às 18h30.
Entrada Franca! Teremos barracas vendendo comidas típicas. Participe!
SÁBADO DA LIDERANÇA: Acontecerá no mesmo dia (sábado 18/06) às 09h,
nosso encontro semestral de liderança.

Para refletir: O que fiz nesta semana por um novo crente?
ADMINISTRAÇÃO (Jadir Alves) F: 8816.2506 (jadirelilian@ig.com.br)
Tesouraria Informa – Jan. 116%, Fev. 101%, Mar. 98%, Abr. 96% e Mai.
116%.
Dizime também depositando na conta da igreja
BRADESCO – Ag 3202-6 C/C 452178-1

EDUCAÇÃO CRISTÃ (Teresinha Alves) F: 9644.8909
(teresinha.imperial@gmail.com)
Conexão Criança – Coordenação Geral
Dia
Colaborador
Vicência,
Cícera,
Paulo e Lucicleide
Hoje
Teresinha,
Adiel,
Ana, Alex, Elizete
05/06

12/06

Próximo domingo
Lucinha, Ariele, Risolene e Cristina
Teresinha, Davi, Fábio e Lucimar

Crianças
3 a 6 anos
7 a 10 anos

Local
Térreo
1º and.

3 a 6 anos Térreo
7 a 10 anos 1º and.

Conexão Criança – Em agosto, nosso 2º bazar Conexão! Você já pode fazer
sua doação, na Coordenadoria do Conexão.
SE você quer trabalhar no Conexão nos procure! Teremos prazer em fazer
conexão com você, pois a seara é grande e os obreiros são poucos.
EBD – Atenção alunos e professores! Cheguem na hora. O Tempo que
temos para estarmos juntos em sala de aula é muito pouco, por isso
precisamos aproveitar ao máximo esses momentos para construirmos
juntos o ensino aprendizagem. Convidem amigos para virem a EBD.
MCA – participe das programações, fale com a irmã socorro e se informe.
Hoje a tarde haverá reunião

ADORAÇÃO E ARTE (Anaide da Paz) F: 9974.1404
(anaidedapaz@hotmail.com)

CORPO DIACONAL (José Paulo Elias) F: 8898.3309
(jpemelo@gmail.com)
Lembretes de oração – Pelos enfermos da nossa Igreja.
DOE: Você pode abençoar as famílias carentes de nossa igreja, doando
cestas básicas, ou alimentos para compor as cestas.

Aniversariantes:
08 – Leandro Roberto Batista de Oliveira
09 - Sonia Mª da Silva Thomaz (miss.)
11 - Jackson Seixas e Silva
12 – Washington Bezerra da S. Junior

--------------------------------------------------------------------------Participe de Nossa Programação Semanal
Terça: 15h – Encontro de Oração da MCA
Quarta: 19h Culto de Oração
Quinta: 19h Futebol com Cristo
Sábado: 15h – Déboras (Mães de Oração)
Sábado: 19h30 PG K – Casais - Quinzenal
Sábado: 19h PG – Adolescentes
Domingo: 09h EBD / 10h15 Culto
Domingo: 19h Culto / 19h Conexão Criança

JADES DA CUNHA E SILVA JUNIOR
Pastor Efetivo – Presidente

HERMES DA CUNHA SILVA
Pastor Emérito (in memoriam)

Boletim Dominical – 05 de Junho de 2011

Eu, Mordomo?
Qual sentido da palavra Mordomo? Quando ouvimos esta
palavra, vem à mente uma figura antiquada; uma pessoa
de idade vestida com um fraque, servindo refeições em
um castelo; ou, muitas vezes, o culpado dos crimes
cometidos em histórias policiais. A palavra mordomo,
entretanto, significa simplesmente administrador. Na
Bíblia, no livro de Gênesis (39.4), lemos que José recebeu
a confiança do alto oficial da corte de Faraó, "de modo
que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão
tudo o que tinha". Temos outros exemplos, também na
Bíblia, entre esses o Eunuco, o alto oficial etíope, (Atos
8.27), a quem Filipe pregou o evangelho. Ele é chamado
de mordomo principal da rainha da Etiópia. Veja a
extensão de suas responsabilidades no próprio verso: ele
"era superintendente de todos os seus tesouros". Ser
mordomo, portanto, é algo muito importante. A palavra,
no original grego, significa literalmente - "aquele que
coloca a lei na casa", ou o que administra a casa de
acordo com a lei.
Mordomia é o exercício dessa capacidade de
administração. Essa palavra é ouvida com frequência em
igrejas, normalmente referindo-se às obrigações sobre
contribuições. O seu sentido, entretanto, é muito mais
amplo. Da mesma forma como Potifar colocou nas mãos
de José a administração de todos os seus bens, Deus, ao
criar o homem, colocou em suas mãos toda a criação para
ser administrada. Isso pode ser constatado. Você pode
constatar isso, lendo Gênesis 1.28 - "Então Deus os
abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei
a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre
as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam
sobre a terra". Nesse sentido, somos mordomos de Deus
sobre o tempo, que recebemos dele; sobre os bens que
ele nos dá e sobre tudo mais que ele nos concede, em
nossa vida.
Inserido, portanto, na definição de mordomia está o
conceito de responsabilidade. Somos responsáveis pela
utilização correta de tudo que provém de Deus e isso se
inicia com o reconhecimento de sua pessoa e de que
temos que glorificá-lo no todo de nossa vida (1 Coríntios
10.31). Somos bons mordomos se demonstramos
responsabilidade no uso de nosso tempo, de nosso
dinheiro, no desenvolvimento dos nossos dons e talentos.
A Bíblia no exorta a sermos bons mordomos, fazendo
mais do que o esperado.
Um Abraço.
Pr. Jades da Cunha e S. Junior
Baseado no artigo do Pr. Solano Portela (Mordomia)

