Comunicações e Avisos

IGREJA BATISTA IMPERIAL

PASTORAL (Pr. Jades Jr.) F: 8768.8996 / 9814.6652
(pastor@ibimperial.org.br)
ROL DE MEMBROS 2011 – Continuamos 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.
Fórum – AMAIBI – No sábado dia 9/Julho às 17h, teremos nosso fórum
para rascunho de ideias quanto à viabilidade de nossa associação.
BATISMOS – Se você deseja ser batizado ou se tornar membro, procure o
Sem. Paulinho, para saber dos horários dos encontros de estudo.
SÁBADO DA LIDERANÇA: Acontecerá no dia 16/07 das 17 às 21h, nosso
encontro semestral de liderança. Todos os lideres estão Convocados!

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% e Jun. 70%. Dizime também depositando na conta da igreja
BRADESCO – Ag 3202-6 C/C 452178-1

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 – 26 de Junho de 2011
DICAS PARA DESENVOLVER
SEU POTENCIAL
1. Busque a Deus em Primeiro Lugar, e todas as demais coisas serão
acrescentadas. Mt. 6.33
2. Há uma espécie de profissional em extinção. Trata-se daquele que
tem formação específica e só domina a sua área. É preciso ler,
estar informado do que acontece ao nosso redor, em nosso
bairro, também em nossa cidade, país e mundo;

EDUCAÇÃO CRISTÃ (Teresinha Alves) F: 9644.8909
(teresinha.imperial@gmail.com)
Dia
Hoje
26/06
02/07

Colaborador
Nilze, Arieli, Cícera e Viviane
Teresinha, Davi, Alex e Fábio
Próximo domingo
Vicência, Paulo Henrique, e Cícera
Teresinha, Adiel, Alex e Elizete

Crianças
3 a 6 anos
7 a 10 anos

Local
Térreo
1º and.

3 a 6 anos
7 a 10 anos

Térreo
1º and.

BAZAR CONEXÃO CRIANÇA – Contribua você também, doando usados
usáveis para o bazar. Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, etc. Nossos
objetivo é compra de mais mesas e cadeiras para o Conexão. Você faz
parte dessa história.
Reunião de Planejamento IMPERIAL KIDS 2011– Próximo domingo, dia 02
de julho às 17h, Você colaborador do Conexão, professor da EBD que tem
interesse em trabalhar no Imperial kids, venha participar da reunião,
aproveitando a oportunidade e já ficando para o culto. Traga suas idéias e
participe.
Semana em FOCO MCA - Participe da Programação.
Dia
Atividade
Responsável
26/06 10h- Abertura da Semana em Foco
Irmã Socorro
27/06 15h- Culinária (soja)
Maricleia
28/06 8h – Visitas a hospitais
Marluce e Rachael
15h – Maquiagem
Teresinha Alves
29/06 15h- Palestra Missionária
Adriana Carla
30/06 15h - Culinária (bolo doces e salgados)
Janicléia Souza
01/07 15h- Primeiros Socorros
Audirene Fernanda
02/07 12h – Almoço e confraternização
Irmã Socorro
(aniversariantes do 2º trimestre)
03/07 10h- Encerramento – mensagem
Pr. Marcos Valério

3. Compreenda primeiro; depois julgue. Para John Dewey, uma boa
definição do problema já significa 50% de sua resolução;
4. Mantenha o sinal verde de sua mente sempre ligado e aberto.
Esteja atento as oportunidades;
5. Tenha uma atitude positiva e otimista. Se você é crente, a
definição literal é: "alguém que acredita". Afinal “Tudo posso
naquele que me fortalece” (Fl. 4.13), não se deixe abater pelas
circunstâncias;
6. Desenvolva a capacidade reflexiva. No Salmo 1 lemos que: O serhumano feliz, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e
noite. Muitos apenas decoram o versículo e repetem, por isso é
necessário meditar na Palavra de Deus para que ela transforme
nosso caráter, valores e atitudes;
7. Descubra o problema, aprendendo a fazer perguntas que
estimulem o raciocínio. "a curiosidade a respeito da vida em
todos os seus aspectos é ainda o segredo das pessoas muito
criativas". Leo Burnett.
8. Você pode construir grandes coisas a partir de pequenas idéias. A
vezes descartamos nossas idéias com grande facilidade, as
grandes invenções foram criadas por pessoas que as iniciaram
com pequenas idéias, e as colocaram em ação;

CORPO DIACONAL (José Paulo Elias) F: 8898.3309

9. Não deixe sua saúde para último plano, em nossa vida precisamos
desenvolver todas as áreas, por isso, também é necessário
avaliarmos como anda nossa saúde, é preciso estarmos atentos
aos sinais de que as vezes as coisas não estão bem, e agirmos em
prol de corrigi-los;

(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.

10. Tenha grandes metas para sua vida, e reflita sobre os meios
de alcança-las. Qual é seu próximo alvo? O que você deseja
alcançar? Para qual patamar você pretende subir?

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

Aniversariantes:
29 - José Paulo Elias de Melo Filho
29 - Amara Paula da Silva
30 – Elaine Nemézio Galdino
30 - Givelda Santa Cruz Moura
01 – Jonathan Camilo da Silva

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

11. Use o seu tempo ocioso com sabedoria. Vivemos em um
tempo em que a informação de qualidade é fundamental,
aproveite seu tempo livre para desenvolver sua leitura, trabalhar
novos hábitos, modificar hábitos antigos, pensar e novas
oportunidades. Invista seu tempo no que vale a pena!

Pr. Jades da Cunha e S. Junior
Pastor efetivo

