
 
 

 

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. 
 

BATISMOS – Iniciamos no domingo nossa turma de batismo, às 18h, se 
você gostaria de participar procure o Sem. Paulinho. 
 

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%, Jun. 93% e Jul. 36%. 

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

Almoço para laje: No ultimo domingo, dia 31/07, acontecerá um almoço 
promovido pela administração, o valor arrecadado será revertido para as 
obras de colocação de 50m² de laje no térreo da Igreja obras estas que 
servirão também como a 1ª  etapa da rampa de acesso ao 1º andar. Valor 
do almoço R$ 6,00, inscrições com a Irmã Socorro e Jadir. 
 

EDUCAÇÃO CRISTÃ (Teresinha Alves) F: 9644.8909 

 (teresinha.imperial@gmail.com) 

Conexão Criança – Coordenação Geral 

Escala de Serviços – Fique de olho! 

Dia Colaborador Crianças Local 

17/07 Edina, Sandra e Maria da Paixão 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Eliane, Anselmo, Yasmim 7 a 10 anos 1º and. 

Próximo domingo 

24/07 Viviane, Nilza, Arieli e Cícera 3 a 6 anos Térreo 

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

BAZAR CONEXÃO CRIANÇA – No dia 27 de agosto, das 9 às 13h, teremos o 
nosso bazar. Contribua, doando usados usáveis, tipo:  Roupas, calçados, 
acessórios, brinquedos,  etc. Nossos objetivo é a compra de mais mesas e 
cadeiras para o Conexão. Você faz parte dessa história, participe! 
 

Conexão Criança – durante esse mês, estamos trabalhando Missões 
Estaduais.  Os “temas transversais” dizem respeito a conteúdos propostos 
para integrar o “Currículo Frutos”, ou seja: não como uma área de 
conhecimento específica em Missões , mas como conteúdo a ser 
ministrado durante o mês de julho, para socializar com as crianças o que é 
missões, o papel do missionário, por que precisamos contribuir e orar por 
missões? É nesse momento que vamos construindo os conhecimentos.  
 

Vem aí o IMPERIAL KIDS 2011 – Você já pode contribuir, doando sua 
oferta, e se inscrever para ser um colaborador.   
Durante esta Semana tivemos um grupo de crianças da nossa igreja 
participaram do Acampamento oferecido pela VC. Agradecemos aos pais e 
a igreja pela confiança e a visão de investirem na qualidade e crescimento 
de vida cristã de nossas crianças. 
 

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: 
 

23 – Bárbara Hellen de Melo 
23 – Diógenes Saraiva da Silva 

24 – Jullyendres Mirelle O. dos Santos 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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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) 

Correndo para ao alvo! 
/]]] 

Bill Hybells, pastor em Chicago, conta que certa vez foi participar de 
uma corrida de barcos. Ele era o dono do barco e tinha uma equipe 
de amadores que o ajudava. O regulamento permitia que um 
membro profissional estivesse presente em cada barco para ajudar 
a equipe.  
 

Ele convidou um dos veteranos. No dia da corrida, toda a equipe 
estava pronta e aquele corredor chegou. Depois de apresentar a 
equipe, Bill entregou o comando a ele. Aquele corredor disse que 
não poderiam sair dali sem antes definir algumas coisas. Em 
primeiro lugar ele perguntou: 
 

- Qual é a nossa missão?  
 

Todos ficaram se olhando e então alguém respondeu:  
 

- Pretendemos ganhar a corrida. 
 

Então ele disse:  
 

- Ótimo, temos um bom ponto de partida, sabemos onde queremos 
chegar. 
 

Depois disto ele ainda fez uma porção de perguntas, mas o objetivo 
inicial já tinha sido definido. A base de um planejamento também é 
esta. Se não houver a definição da missão da igreja, outras 
definições que venham a ser tomadas estarão soltas no ar, como 
pedras de meteorito no espaço. Estas pedras podem se colidir e 
provocar grandes estragos. 
 

Muitas colisões que existem na igreja ocorrem porque os 
ministérios estão soltos. Talvez alguns deles até tenham uma 
direção, mas não estão olhando para o mesmo foco, e não tem uma 
visão geral.  Entretanto, muitas igrejas estão preocupadas em 
manter aquilo que sempre fizeram. Elas não contextualizam e nem 
criam um jeito diferente de fazer aquilo para o qual existem. Russell 
Shedd afirma que: “A vontade de Deus para Jesus Cristo é também 
a vontade de Deus para a igreja”. Considerar a missão da igreja 
apenas evangelizar é superficializar sua missão. Uma missão 
superficial gera um ensino superficial e realimenta um ciclo vicioso. 
 

Talvez a sua igreja sempre esteve preocupada em manter aquilo 
que sempre fez. No entanto, é preciso fazer melhor aquilo que já se 
faz. Peter Ducker diz que “os fatores essenciais ao sucesso de uma 
missão são: Faça melhor aquilo que você já faz bem, se essa for a 
coisa certa a ser feita; olhe para fora em busca de oportunidades e 
necessidades. Um novo padrão é estabelecido quando se faz bem 
uma coisa. Isto é compromisso com a missão.” 
 

Nossa Missão: Existimos para ser bússola, que aponte o caminho: 
Cristo. Temos a missão de fazer discípulos, que cresçam 
continuamente em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. 
 

Uma igreja precisa tomar aquilo que Jesus nos deixou como missão, 
pensar na profundidade e extensão disto e contextualizar isto para 
esta geração. A falta de reflexão na contextualização da missão leva 
à superficialidade. A superficialidade da missão leva à 
superficialidade dos planos. 
 

Todos os hospitais tem a mesma missão, mas em alguns deles nós 
não queremos nem entrar. Todos os hotéis tem a mesma missão, 
mas em alguns deles nós não queremos passar nem na porta. Assim 
é também com a igreja. Todas elas tem a mesma missão, mas 
algumas decidiram refletir e contextualizar sua missão. Elas 
entenderam o que Jesus disse há dois mil anos, mas buscaram a 
ajuda do Espírito Santo para conseguir causar um impacto no século 
21. 
 

Pr. Jades da Cunha e S. Junior 
 


