Comunicações e Avisos
PASTORAL (Pr. Jades Jr.) F: 8768.8996 / 9814.6652
(pastor@ibimperial.org.br)
ROL DE MEMBROS 2011 – Dentro de poucos dias estaremos finalizando a
atualização.
BATISMOS – Iniciamos no domingo nossa turma de batismo, às 18h, se
você gostaria de participar procure o Sem. Paulinho.
SÁBADO DA LIDERANÇA: Acontecerá no dia 16/07 das 17 às 21h, nosso
encontro semestral de liderança. Todos os lideres estão Convocados!

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 – 10 de Julho de 2011

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%, Mai.
116%, Jun. 93% e Jul. 36%.
Dizime também depositando na conta da igreja
BRADESCO – Ag 3202-6 C/C 452178-1
Almoço para laje: No ultimo domingo, dia 31/07, acontecerá um almoço
promovido pela administração, o valor arrecadado será revertido para as
obras de colocação de 50m² de laje no térreo da Igreja obras estas que
servirão também como a 1ª etapa da rampa de acesso ao 1º andar. Valor
do almoço R$ 6,00, inscrições com a Irmã Socorro e Jadir.

EDUCAÇÃO CRISTÃ (Teresinha Alves) F: 9644.8909
(teresinha.imperial@gmail.com)
Conexão Criança – Coordenação Geral
Escala de Serviços – Fique de olho!
Dia
10/07

17/07

Colaborador
Crianças
Local
Lucinha, Lucicleide e Risolene
3 a 6 anos
Térreo
Teresinha, Lucimar, Fábio, Davi e Alex 7 a 10 anos 1º and.
Próximo domingo
Edina, Sandra e Maria da Paixão
3 a 6 anos Térreo
Teresinha, Eliane, Anselmo, Yasmim,
7 a 10 anos 1º and.

BAZAR CONEXÃO CRIANÇA – No dia 27 de agosto, das 9 às 13h, teremos o
nosso bazar. Contribua, doando usado usáveis, tipo: Roupas, calçados,
acessórios, brinquedos, etc. Nosso objetivo é a compra de mais mesas e
cadeiras para o Conexão. Você faz parte dessa história, participe!
Conexão Criança – durante esse mês, estamos trabalhando Missões
Estaduais. Os “temas transversais” dizem respeito a conteúdos propostos
para integrar o “Currículo Frutos”, ou seja: não como uma área de
conhecimento específica em Missões , mas como conteúdo a ser
ministrado durante o mês de julho, para socializar com as crianças o que é
missões, o papel do missionário, por que precisamos contribuir e orar por
missões? É nesse momento que vamos construindo os conhecimentos.
Vem aí o IMPERIAL KIDS 2011 – Você já pode contribuir, doando sua
oferta, e se inscrever para ser um colaborador.

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:
13 – Mário José da Silva
16 – Rômulo França de Lira
17 – Paulo Henrique Santos da Silva
17 – Glayton Silva Codeceira
17 – Gracileide Mª da Silva Castillo

---------------------------------------------------------------------------

PARA FRUTIFICAR: CONCENTRE-SE EM JESUS !
“É a concentração em Deus que nos mantém livres do
pânico moral e espiritual. A mensagem única dentro do
sermão da montanha é: concentre-se em Deus, e fique
tranquilo com respeito a todo o resto que está
acontecendo.” Oswald Chambers
“O que ganha a sua atenção ganha você.”
Mike Wells
“Buscai primeiro o reino de Deus…” Jesus (Mt 6:33)
Para buscar alguma coisa, precisamos de concentração no
que queremos encontrar. Raramente ouvimos que o ato
de concentrar é uma disciplina espiritual, mas ele
realmente o é. Deus é a fonte de todas as disciplinas
espirituais. Orar, ler a Bíblia, louvar, meditar, ouvir a voz
de Deus… Para funcionar, tudo isso precisa de
concentração Nele.
Chambers disse também: “Hoje estamos evitando
concentração em Deus e ficando devotos (focados) à
causa do trabalho cristão.” Tudo que tem que ser feito
por Deus, às vezes, destrói a nossa concentração Nele. É
verdade, uma triste verdade! Talvez a última observação
de Chambers é a mais chocante: “A correria dos afazeres
nos tira de nosso relacionamento com Deus mais rápido
do que o diabo.”
Concentrar-se em Jesus, a Videira, é o início do
verdadeiro trabalho do cristão. Disse Jesus: “A obra de
Deus é esta: crer naquele que lhe enviou.” João 6.29. Crer
requer concentração. Durante o dia, verifique onde a sua
mente está concentrada. Você vai ver que a disciplina
espiritual da concentração em Deus vale a pena. Não é
fácil se concentrar em Deus neste mundo, mas ser livre
do pânico moral e espiritual é o resultado desta
disciplina. Lembre-se em tudo e em todas as experiências
que você atravessa, e atravessará CONCENTRE-SE EM
JESUS!
Pr. Jades da Cunha e Silva Junior
Extraído e adaptado devocionais
permanecer.
Sugestões de Leitura:
Celebração da Disciplina – Richard Foster
O Segredo da Vinha – Bruce Wilkinson
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