IGREJA BATISTA IMPERIAL

Comunicações e Avisos
PASTORAL (Pr. Jades Jr.) (pastor@ibimperial.org.br) F: 8768.8996
ROL DE MEMBROS 2011 – Neste domingo estaremos iniciando o
recadastramento de membros e congregados, portanto, caso você ainda
não tenha preenchido em 2011, precisa preencher neste ano, teremos as
fichas disponíveis na recepção pela manhã e à noite.

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 – 15 de Maio de 2011
BATISMOS – Se você deseja ser batizado ou se tornar membro, procure o
Sem. Paulinho, para saber dos horários dos encontros de estudo.

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% e Abr. 83% (Parcial).
Dizime também depositando na conta da igreja
BRADESCO – Ag 3202-6 C/C 452178-1

Parceria total

EDUCAÇÃO CRISTÃ (Teresinha Alves) F: 9644.8909
(teresinha.imperial@gmail.com)
Conexão Criança – Coordenação Geral
Dia
Colaborador
Hoje Edina, Sandra, Bárbara e Maria da Paixão
15/05 Teresinha, Elaine, Anselmo, Alex e Eliane
Próximo domingo
Viviane, Nilza, Arieli e Cícera
22/05
Teresinha, Davi, Elizete, Alex e Lucimar

Crianças
3 a 6 anos
7 a 10 anos

Local
Térreo
1º and.

3 a 6 anos Térreo
7 a 10 anos 1º and.

Conexão Criança – Hoje, teremos nossa reunião de Planejamento, às 15h.
TODOS os colaboradores deverão participar teremos assuntos importantes
a discutir.
Em agosto, nosso 2º bazar Conexão! Você já pode fazer sua doação, na
Coordenadoria do Conexão.
EBD – 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.
Berçário: Pedimos aos pais que trazem seus bebês de 0 a 2 anos, que ao
deixarem seus filhos no berçário, deixe-o acompanhado com produtos de
uso pessoal (fraldas, mamadeira, alimentação e outros que ache
necessário). Colaborem doando fraudas descartáveis, CD’s com músicas
para crianças. Agradecemos a colaboração.
MCA - Todas as mulheres podem participar dos cultos de oração e da
programação da revista. Procure a irmã Socorro para maiores informações.

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

CORPO DIACONAL (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:
16 – Ana Claudia Rodrigues Pereira
20 – Iolene Maria da Fonseca

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

Como ideal a ser levado a sério e bem usufruído, o
casamento é um contrato de parceria de duração contínua,
assumido espontaneamente entre um homem e uma
mulher, por força e obra daquele sentimento que
acompanha o ser humano desde a criação, a que se dá o
nome de amor.
Casamento não é dominação de um sobre o outro. Nem dele
nem dela. É parceria. Parceria a vida inteira. Parceria total.
Parceria em tudo: Na troca de atenções, na manutenção da
paz, na liberdade da queixa, na generosidade do perdão, no
progresso da cordialidade, na economia do lar, no governo
da casa, nas responsabilidades domésticas, nas compras e
nas vendas, na eventualidade das mudanças, no traçar dos
alvos, na semeadura prolongada, na colheita dos frutos, na
alegria e na fartura, na adoração e nas ações de graça, no
planejamento familiar, na realização sexual, nos nomes
dados aos filhos, na educação dos filhos, no exemplo a ser
mostrado, na devoção religiosa, na santificação do lar, no
aperfeiçoamento do caráter, na privação da soberba, na
caminhada rumo à plenitude da salvação, nos cuidados com
a saúde, no sofrimento da doença, no derramar das
lágrimas, no enfrentamento da morte, na maneira de lidar
com as perdas.
Um casamento assim, caracterizado pela parceria a vida
inteira, pela parceria total, chega aos 25 anos, chega aos 30
anos, chega aos 50 anos, chega aos 70 anos, como o do
arquiteto Oscar Niemeyer. Em um casamento assim,
comemoram-se todas as festas de aniversário da união: as
bodas de madeira, estanho, cristal, porcelana, prata, pérola,
coral, rubi, ouro, diamante, ferro e brilhante. Um casamento
assim, só a morte acaba com ele. Em alguns casos, nem a
morte acaba com o casamento: antes de morrer no início de
maio, o jurista e acadêmico Raymundo Faoro, de 78 anos,
determinou que os restos mortais de sua esposa Pompéia
fossem colocados no mesmo caixão, à altura de sua cabeça.
A parceria por toda a vida — parceria total — começa no
amor, trafega pela renúncia, exterioriza-se no beijo —
aquele gesto singelo, incontido e inefável — e afasta para
sempre a ideia, o desejo e a necessidade da separação e do
divórcio!
Extraído e Adaptado da revista Ultimato.

