
 
 

 
Comunicações e Avisos 

  

PPAASSTTOORRAALL  (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? 
  

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  (Jadir Alves) F: 8816.2506 

(administração@ibimperial.org.br) 

Tesouraria Informa – Jan. 116%, Fev. 101%, Mar. 98% e Abr. 81%. 
 

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

 

EDUCAÇÃO CRISTÃ (Teresinha Alves) F: 9644.8909 

 (educacaocrista@ibimperial.org.br) 
 
 

Conexão Criança – Coordenação Geral 

Escala de Serviços – Fique de olho! 

Dia Colaborador Crianças Local 
 

Hoje 
01/05 

Vicência, Cristina Lacerda,   Arieli  e 3 a 6 anos Térreo 

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

Próximo domingo 

 
08/05 

Risolene, Lucinha, Lucicleide e Paulo 
Henrique 

3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Adiel, Fábio, Alex e Eliane 7 a 10 anos 1º and, 
 

Conexão Criança – hoje estamos retomando nossas atividades. Crianças de 
3 a 10 anos podem ser levadas pelos pais para as salas de atividades. Você 
que é parceiro e acredita numa educação infantil melhor, poderá fazer sua 
doação de jogos educativos e outros materiais usados por crianças. Procure 
a irmã Teresinha Alves e descubra onde você pode ajudar e contribuir. Seja 
você também um colaborador conectado. 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! Aguardem! 
 

EBD – Coordenadora- 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.  
 

MCA – Hoje 01 de maio, teremos nossa sessão ordinária e Programação da 
revista. Dia 08 teremos uma homenagem às mães. Procure a irmã socorro 
e veja como participar das atividades.  
 

Lar Cristão - É aquele que serve a Cristo e obedece a Bíblia, não se 
descuidando um só momento de amar a Deus e ao próximo, vivendo seus 
mandamentos e a todos anunciando Jesus Cristo, autor da Salvação.  

(Nair de Araujo Pontes). 
 

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: 
02 – Renato Jefferson França de Lira 

02 – Rozângela Maria da Silva 
07 – Maria Cavalcanti Padilha 

08 – Ana Claudia Silva de Melo Oliveira 
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JADES DA CUNHA E SILVA JUNIOR 
Pastor Efetivo – Presidente 

HERMES DA CUNHA SILVA 
Pastor Emérito (in memoriam) 

 
Vivendo a UNIDADE na família. 

 

Maio chegou e com ele a ênfase temática na família, 
a partir da perspectiva anual do tema: o desafio da 
integração, trazemos para o âmbito famíliar o tema: 
Vivendo a UNIDADE na família. 
 

“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que 
venha o grande e terrível Dia do SENHOR; ele 
converterá o coração dos pais aos filhos e o coração 
dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a 
terra com maldição". (Malaquias 4:5,6) 
 

Esta divisa traz a nossa mente que Deus conta 
conosco para sermos verdadeiros profetas 
anunciando a ideal de Deus para a família: que 
existam relacionamentos saudáveis dentro dos 
lares, criando um ambiente de restauração, 
confiança e desenvolvimento não só cognitivo e 
afetivo, mas, também da espiritualidade de cada 
um, vivendo todos em UNIDADE. 
 

Famílias onde o marido ame sua esposa como Cristo 
amou a igreja e se entregou por ela, onde a esposa 
ame seu esposo, e os filhos sejam vistos como 
bênção do senhor, assim como os pais sejam 
honrados por eles. 
 

A cada dia vemos através dos diversos meios de 
comunicação exemplos de que estes princípios tem 
sido desvirtuados, e como resultado disso os índices 
de violência são crescentes, inclusive dentro da 
família, agressões, abusos, infidelidade e 
desrespeito tem adentrado em diversos lares. 
 

Para a solução deste contexto urge que sejamos 
relevantes neste tempo, para as famílias que nos 
rodeiam, como também para nossas próprias 
famílias.  
 

Fica então a pergunta: Se depender de nós quantos 
levaremos à Cristo em nossas famílias? 
 
 

Pr. Jades da Cunha e S. Junior 
Pastor Efetivo 

 


