
 
 

 

Comunicações e Avisos 
  

PPAASSTTOORRAALL  (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 a viabilidade da 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? 
  

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

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

Edina, Sandra, Bárbara e Mª da Paixão   3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Davi, Eliane, Elaine, Anselmo 
e Yasmim 

7 a 10 anos 1º and. 

Próximo domingo 
 

26/06 Nilze, Arieli, Cícera e Viviane 3 a 6 anos Térreo 

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

BAZAR CONEXÃO CRIANÇA – Contribua você também, doando usados 
usáveis para o bazar. Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, etc. Nosso 
objetivo é a compra de mais mesas e cadeiras para o Conexão. Você faz 
parte dessa história.  
 

SE você quer trabalhar no Conexão nos procure! Teremos prazer em fazer 
conexão com você, precisamos de mais colaboradores.  
 

Reunião de Planejamento (Conexão) – hoje dia 19 de junho das 14h30 às 
16h30, no primeiro andar. Contamos com sua presença! 
 

Berçário: Se você puder, poderá doar matérias muito úteis ao berçário: 
fraldas, mamadeira, alimentação e outros que achem necessário.  
 

PAPEL DO BEM – Se você tem livros, revistas, papel, papelão, lista 
telefônica ou jornais, você pode procurar o MEC E FAZER SUA DOAÇÃO 
PARA O HOSPITAL DO CÂNCER.  
 

MCA – participe da programação Semana em Foco em comemoração ao 
dia de Educação Feminina. Procure a irmã Socorro para maiores detalhes.   

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: 
 

24 – Lucimar Silva do Nascimento 
25 - Cícera Mª Silva de Melo 

25 – Sandra Melo Silva Codeceira 
25 - Jadir Alves da Cunha e Silva 

26 - André Thomas (filho do miss. Gerson) 
26 – Nilza Paula Ramos 

 

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

 

 

Boletim Dominical – 19 de Junho de 2011 
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JADES DA CUNHA E SILVA JUNIOR 
Pastor Efetivo – Presidente 

HERMES DA CUNHA SILVA 
Pastor Emérito (in memoriam) 

 

É tempo de Avançar! 
 

No tempo em que refletimos sobre o primeiro semestre 
de 2011, e nos preparamos para adentrar no segundo, 
percebemos a mão poderosa de Deus, sobre sua igreja 
aqui, muitas lutas vencidas pela ação do Senhor em nosso 
meio. Damos graças ao Senhor, porque não caminhamos 
até aqui por obra de um “plano mirabolante” que 
tenhamos desenhado com nossas próprias inteligências. 
Se fosse assim, talvez alguns de nós teríamos do que nos 
gloriar; mas foi sim-ples-men-te obra do Santo Espírito de 
Deus! É o cumprimento, na atualidade, do mesmo que 
acontecia na igreja nascente, em Atos dos Apóstolos: “O 
Senhor ia acrescentando à igreja os que haviam de ser 
salvos”. (At. 2) 
 
Precisamos ver os problemas que temos. Precisamos 
reconhecer os problemas que vemos. Entretanto, 
precisamos ver cada dificuldade como um desafio a ser 
superado!  Iremos sempre continuar a ter problemas, 
sim! Deus coloca diante de nós problemas e desafios cada 
vez maiores: O desafio da convivência familiar sadia; O 
desafio de termos pessoas libertas da drogas; o desafio 
de erguermos pessoas da depressão; o desafio de 
impulsionarmos novos crentes a crescer; o desafio de 
vermos irmãos e irmãs com melhores empregos e 
melhores condições de vida; o desafio de convivermos 
com nossas diferenças. 
 
E maiores desafios virão! Porém, conquanto devamos 
estar atentos aos mais diversos conselhos e palavras de 
cada servo do Senhor, a igreja cristã não vive de aplausos 
nem das vaias de quem quer que seja. Mas a igreja de 
Cristo é fruto da fé e da coragem de pessoas que pedem 
sabedoria de Deus e cultivam a humildade de avaliar o 
momento para dar cada passo ao seu tempo, até que a 
obra seja realizada! 
 
Para 2011 teremos o Desafio da Integração - e estamos 
certos que não chegaremos à perfeição, mas já estamos a 
caminho de patamares mais elevados!  Devemos estar 
contentes, mas não satisfeitos. Pois ainda há 
muito...muito...muito a conseguirmos para a glória do 
Senhor. Agora: Ergamos a cabeça, levantemos as mãos e 
sigamos a ordem bíblica: “Alegrai-vos no Senhor. Outra 
vez vos digo: alegrai-vos”! 
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