Comunicações e Avisos
PASTORAL (Pr. Jades Jr.) (pastor@ibimperial.org.br) F: 8768.8996
CULTO DE ORAÇÃO - NOVAS TEMÁTICAS AS QUARTAS-FEIRAS, ANOTE!
Sempre iniciando às 19h.

Para refletir: O que fiz nesta semana por um novo crente?
ADMINISTRAÇÃO (Jadir Alves) F: 8816.2506 (jadirelilian@ig.com.br)

IGREJA BATISTA IMPERIAL
Rua Imperial 1573, São José, Recife, PE – Brasil.
Fone: (81) 3428.4713/ Pastor (81) 8768.8996
secretaria@ibimperial.org.br
www.ibimperial.org.br
JADES DA CUNHA E SILVA JUNIOR
Pastor Efetivo – Presidente

HERMES DA CUNHA SILVA
Pastor Emérito (in memoriam)

Boletim Dominical – 08 de Maio de 2011

Tesouraria Informa – Jan. 116%, Fev. 101%, Mar. 98% e Abr. 83% (Parcial).
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
Crianças
Local
Risolene, Lucinha, Lucicleide e Paulo
3 a 6 anos
Térreo
08/05
Teresinha, Adiel, Fábio, Alex e Eliane
7 a 10 anos 1º and.
Próximo domingo
Edina, Sandra Codeceira, Bárbara e Maria 3 a 6 anos Térreo
15/05
Teresinha, Elaine, Anselmo, Alex e Eliane 7 a 10 anos 1º and.
Conexão Criança – Reunião de avaliação e planejamento – dia 15 de maio
às 15h. Todos devem participar teremos assuntos importantes a discutir.
Em agosto, nosso 2º bazar Conexão! Você já pode fazer sua doação, na
Coordenadoria do Conexão. Aguarde!
EBD – Coordenadora Lídia Cavalcanti - lilicanti@gmail.com - Atenção
alunos e professores! Nosso tempo é ouro. Precisamos ficar atentos para a
hora da EBD. Ao chegar, dirija-se a sua sala e espere lá o seu aluno.
Podemos conversar nas salas sobre diversos assuntos além do estudo
bíblico, evitando assim barulhos nos corredores que possam vir a
atrapalhar os trabalhos desenvolvidos pelos professores em outras salas.
Colabore com a limpeza e preservação do templo. Apague as luzes após o
uso dos ambientes, desligue a torneira após o uso, coloque o lixo na lixeira,
preserve os murais, desta forma você estará contribuindo para um
ambiente mais acolhedor.
Feliz Dia das Mães - Que Deus abençoe cada mãe. Que as bênçãos do
Senhor sejam sem medida sobre suas vidas e seu lar.
MCA - Participe dos cultos de oração da MCA que acontece todas as 3ª
feira aqui na igreja. Procure a irmã Socorro para maiores in formações.

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 – Ana Claudia Silva de Melo Oliveira
12 – Magayver Ferreira Ramos
12 – Noemia Felix da Silva
14 – Henrique Moraes Alves da Cunha
14 – Luiz Carlos Gonçalves da Silva Filho

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

Sorria, Você está sendo filmado!
Aqui não se trata da implantação do sistema de
segurança com câmeras em nossa igreja, mas, da
realidade de que nossas famílias precisam vivenciar
relacionamentos autênticos marcados pelo amor de
Cristo.
O Pr. Bill Hybels (IB Saddleback Lake Forest – USA)
trabalha esta questão de nossa autenticidade em seu
livro “Quem é você quando ninguém está olhando?”,
nossa reflexão tem haver com a perspectiva de que as
mudanças que esperamos que aconteçam em qualquer
área de nossas famílias, precisam começar em cada um
de nós, pois, na medida em que somos verdadeiros
discípulos de Cristo, tudo ao nosso redor é transformado
pelo poder que há no nome de Jesus.
Podemos ser instrumentos de Deus para a vida daqueles
a quem amamos a partir do momento em que
percebemos que precisamos SER JESUS para nossas
famílias, porque a vida é uma constante exposição de
nossas ações. Isto vai além de “achismos”, “sensações” e
“percepções” humanas, afinal nos exorta a Bíblia: “O
coração do ser humano é enganoso” (Jr 17.9). A Bíblia nos
mostra o caminho, além dos holofotes visíveis, existem
outros que nos observam em todo o tempo, nossos filhos,
amigos, irmãos, pais, colegas, professores e vizinhos. Eles
esperam que nossas AÇÕES sejam condizentes com nossa
teoria, afinal, nos lembra de Tiago (1,22), “sede
praticantes da palavra e não apenas ouvintes”.
O que os outros diriam ao nosso respeito? Se dependesse
de mim, quantos em minha família poderiam ver a Cristo
em mim, e através de mim? Será que quando saímos nos
domingos depois do culto, e chegamos em casa nossas
atitudes são condizentes com nossa celebração na igreja?
Ou a “unção” acaba quando passamos pela porta?
Que sejamos exemplos de UNIDADE em nossos
relacionamentos em todo o tempo.
Pr. Jades da Cunha e S. Junior
Pastor Efetivo

