
 
 

 

Comunicações e Avisos 
  

PPAASSTTOORRAALL  (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. 
 

Para refletir: O que fiz nesta semana por um novo crente? 
  

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  (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. 84%. 

Dizime também depositando na conta da igreja 
BRADESCO – Ag 3202-6 C/C 452178-1 

Almoço para laje: No próximo 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 Colaborador Crianças Local 

24/07 Viviane, Nilza, Arieli e Cícera 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Davi, Fábio, Alex e Lucimar 7 a 10 anos 1º and. 

Próximo domingo 

31/07 Cristina Lacerda, Lucinha, Vicência 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Davi, Alex e Elaine 7 a 10 anos 1º and. 
 

BAZAR CONEXÃO CRIANÇA – No dia 27 de agosto, das 9 às 13h, teremos o 
nosso bazar. Contribua, doando usados usáveis, tipo:  Roupas, calçados, 
acessórios, brinquedos,  etc. Nossos objetivo é a compra de mais mesas e 
cadeiras para o Conexão. Você faz parte dessa história, participe! 
 

Conexão Criança – Você pode faze doações de lanche para as nossas 
crianças. Procure a Coordenação . 
 

Vem aí o IMPERIAL KIDS 2011 – Você já pode contribuir, doando sua 
oferta, e se inscrever para ser um colaborador.  Critérios:  a partir de 20 
anos.  
 

EBD – Precisamos de professores para a área infantil - Berçário, Jardim da 
Infância, Escolar I e II, se você tem vontade de trabalhar na área, nos 
procure. A igreja oferece capacitação na área e apoia o professor para que 
ele possa desempenhar bem o seu papel.  Críticas e sugestões, encaminhar 
ao Ministério ou a Coordenadora da EBD Lídia Cavalcanti. 
 

AADDOORRAAÇÇÃÃOO  EE  AARRTTEE  (Anaide da Paz) F: 9974.1404 
(anaidedapaz@hotmail.com) 

 
  

CCOORRPPOO  DDIIAACCOONNAALL  (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: 
 

25 – Sandra de Souza Melo 
27 – Bruno Luiz B. Santos da Silva 

30 – Jasmelina Cavalcante Viana Martins 

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

Boletim Dominical – 24 de Julho de 2011 

 

 

 

 
 
 

 

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) 

 

FAZER DISCÍPULOS 
 

 

Um discípulo de Jesus é uma pessoa que coopera 
constantemente com os desejos de Jesus. 

 

Aprender a cooperar constantemente com os desejos de Jesus 
só pode ser ensinado e medido por aqueles que já estão 
cooperando com Jesus.  Por esta razão, Ele enviou seus 
primeiros discípulos ao mundo para fazer outros discípulos. 
 

Jesus instruiu seus primeiros discípulos a ensinarem os novos a 
"obedecerem" a todos o mandamentos que Ele deu.  
"Obedecer" a um mandamento é cooperar com Jesus. Todo 
discípulo fica, inicialmente, chocado ao ouvir os seus 
mandamentos.  O tipo e o nivel de cooperação que Jesus exige 
nos parece muito estranho quando comparado  com a nossa 
maneira natural de viver o dia a dia. Ouça alguns mandamentos 
de Jesus e pergunte a si mesmo até que ponto você está 
cooperando com Ele: "Não resista a uma pessoa má." "Não se 
preocupe com o amanhã." "Perdoe 70 vezes 7." "Lave os pés do 
seu próximo." 
 

Para muitos autores que produzem materiais para discipular 
pessoas, o alvo parece ser acumular informação sobre os 
mandamentos de Jesus.  Estas pessoas amam produzir recursos 
cada vez mais aperfeiçoados falando sobre o que Jesus nos 
mandou fazer.  Eles conhecem e ensinam muito bem os 
mandamentos. Infelizmente eles não sabem medir cooperação 
com Jesus porque medir cooperação é complicado e leva 
tempo. 
 

Para Jesus, discipulado é sobre cooperação constante e 
crescente com Ele.  Isto fica bem claro observando como Ele 
discipulou seus primeiros discípulos. Cooperação com a Bíblia 
não é o alvo do discipulado.  É verdade que cooperação correta  
com a Bíblia sempre nos levará a cooperar com Jesus, que é o 
discipulado. Se cooperação com a Bíblia não produz cooperação 
com Jesus, então não é discipulado. 
 

"Siga-Me",  "Creia em Mim" e "Permaneça em Mim" não podem 
ser substituídas com "Creia no que a Bíblia diz a Meu respeito 
mas cooperar comigo pode esperar." Jesus deixou muito claro 
que pessoas como os Fariseus podem conhecer muito sobre a 
Bíblia e não estar cooperando com Ele ou com o Pai. 
 

João 5: 37-40 - "E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou 
a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a 
sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não crêem 
naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as 
Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E 
são as Escrituras que testemunham a meu respeito; contudo, 
vocês não querem vir a mim para terem vida." 
 

Hoje, escolha qualquer mandamento de Jesus e faça uma 
avaliação do nível da sua cooperação com Ele. 
Se precisar de ajuda nesta avaliação, peça a alguém que vive 
cooperando com Jesus.  Esteja pronto a fazer ajustes para 
cooperar mais com Ele.  Lembre-se que o alvo é cooperar com 
Jesus e não com a pessoa que está ajudando na sua avaliação. 
Lembre-se que Jesus habita em você para que sua cooperação 
possa sempre ser com Ele e não com um sistema de 
discipulado.  Permanecer é cooperar com Jesus momento a 
momento. 
 

Coopere com Jesus hoje e você dará muito fruto. 
Pr. Carlos McCord – Ministério Permanecer. (adaptado) 
 


