
 
 

 

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. 
 

Fórum – AMAIBI – No sábado dia 9/Julho às 17h, teremos nosso fórum 

para rascunho de ideias quanto à viabilidade de nossa associação.  
 

BATISMOS – Iniciaremos neste domingo nossa turma de batista, às 18h, 

com Sem. Paulinho. 
 

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? 
  

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  (Jadir Alves) F: 8816.2506 (jadirelilian@ig.com.br) 

Tesouraria Informa – Jan. 116%, Fev. 101%, Mar. 98%, Abr. 96%, Mai. 
116% e Jun. 93%.    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) 
 
 

Dia Colaborador Crianças Local 

Hoje 

03/07 

Vicência, Paulo Henrique, e Cícera 3 a 6 anos Térreo 

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

Próximo domingo 

 

10/07 

Lucinha, Lucicleide e Risolene 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Lucimar, Fábio, Davi e 

Elizete 

7 a 10 anos 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 – Hoje, 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 - Agradecemos primeiramente a Deus e as irmãs e 

irmãos que contribuíram e colaboraram para que tivéssemos uma semana 

abençoada com atividades práticas objetivando a integração e o 

aprendizado. Parabéns a irmã Socorro e a equipe!  
[ 

Revista EBD - Cuide bem do seu material, pois ele é um apoio para seu 

estudo bíblico. Lembre-se que você contribui para aquisição desse 

benefício. Valorize aquilo que a igreja tem investido em você. Desejamos 

um bom trimestre a todos com surpresas maravilhosas e um ótimo 

aprendizado.  Professor, dê tempo ao seu planejamento de aula! 
 

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: 
 

03 – Elaine Bezerra 

08 – Alcir da Silva Cardoso 

08 – Niedja Ferreira Ramos 

08 – Teresinha Alves de Lima Silva 

09 – Amara Ribeiro dos Santos 
 

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

 

 

 

Boletim Dominical – 03 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) 

COM VIDA PLENA PRESERVEMOS O MUNDO 
 

A ordem e o desafio é para todos nós.  No ano de 2011, nós 

batistas brasileiros escolhemos enfatizar um tema de grande 

relevância e atualidade, o cuidado com o meio ambiente.  

Mas, vale ressaltar que o padrão bíblico já aponta para o 

cuidado com tudo aquilo que Deus criou. Portanto, nós 

mulheres podemos fazer a diferença, se começarmos a 

colocar em prática aquilo que está na palavra. São 

fundamentos necessários para um bom trabalho de 

conscientização. Queremos registrar o cuidado das mulheres 

tementes a Deus, servindo e dando exemplo dentro e fora 

da igreja. Queremos deixar um legado para as mais novas,  e 

que tal começarmos exemplificar dentro da própria família?  

Na Bíblia os trabalhos das mulheres foram significativos e 

com seus exemplos, abre-se um leque de possibilidades de 

boas práticas que  podemos hoje fazer. Quem não se lembra 

de Lídia de Tiatira, que usou todo o seu talento e habilidades 

a serviço do Senhor? Uma das 7 cartas do Apocalipse foi 

dirigida à igreja de Tiatira. Negociante de púrpura, temente a 

Deus, hospitaleira, e colaboradora do evangelho. Lídia 

disponibilizou tudo o que tinha para a obra missionária, foi a 

primeira a se converter na cidade   surgindo assim a igreja de 

Filipos.  Com certeza o exemplo e influência de Lídia foram 

marcantes.  E nós mulheres, a quem temos influenciado 

hoje? Temos cuidado de ajudar na educação de nossos 

netos, filhos, alunos, adolescentes e a tantos quantos 

carecem da nossa atenção? Temos mulheres extraordinárias 

em nossa igreja. Dons e talentos Deus deu a todas, cabe a 

cada uma procurar trabalhar na área que se identifica, sem 

preocupação de ter certificado de formação, doutorado,  

mestrado, sei  lá o que, de ser vista, aplaudida... mas 

permitindo ser usada pelo Senhor em toda sua essência, pois 

Deus vê o coração.  Retomando ao tema muito atual, 

quantas mulheres batistas marcaram esses tempos e fizeram 

história? Eu e você também podemos influenciar outras a 

refletirem sobre seu verdadeiro papel  na casa do Senhor. 

Podemos fazer diferença, na igreja na família, na sociedade, 

na escola, universidade, no trabalho, no mundo. 
 

Parabéns mulheres cristãs, nossa igreja quer reconhecer o 

seu trabalho, até mesmo aquele que é feito nos bastidores,   

que você faz e acha que é   insignificante.  Saiba que Deus se 

alegra quando você o faz com amor. Queremos registrar a 

dedicação e o trabalho daquelas que proporcionaram uma 

semana maravilhosa, cheia de atividades voltadas para a 

valorização, educação, integração, aprendizagem, 

informação e a importância do trabalho feminino em nossa 

igreja.  Assim como Lídia nós podemos fazer várias 

atividades, mas, priorizar o Reino de Deus. Sejamos 

cooperadoras e alegres, sabendo que o nosso trabalho não é 

vão no Senhor.  
 

Adaptado Revista Visão Missionária, ano 89 nº 1, jan a mar 

de 2011 1T11 (UFMBB). 
  

Teresinha Alves de Lima Silva  

Ministra de Educação Cristã 


