
 
 

 

Comunicações e Avisos 
  

PPAASSTTOORRAALL  (Pr. Jades Jr.) (pastor@ibimperial.org.br) F: 8768.8996 
 

 

ROL DE MEMBROS 2011 – Iniciamos 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. 
 
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? 
  

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

Tesouraria Informa – Jan. 116%, Fev. 101%, Mar. 98%, Abr. 91% e Mai. 
82%. 
 

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) 
 

 

Conexão Criança – Coordenação Geral 

Dia Colaborador Crianças Local 

Hoje 
22/05 

Viviane, Nilza, Arieli e Cícera 3 a 6 anos Térreo 

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

Próximo domingo 

 
29/05 

Lucinha, Riso, Cristina e Lucicleide 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Davi, Elizete, Alex e Lucimar 
e Fábio 

7 a 10 anos 1º and. 

 

 

 Conexão Criança – Próximo domingo, dia 29/05, teremos nossa reunião de 
Planejamento, às 15h, no 1º andar TODOS os colaboradores deverão 
participar.  

Em agosto, nosso 2º bazar Conexão!  Você já pode fazer sua doação, na 
Coordenadoria do Conexão. 

 

Berçário – Pedimos aos pais que tem bebês de 0 a 2 anos, que ao deixarem 
seus filhos no berçário, deixe-o acompanhado com produtos de uso 
pessoal. Colaborem doando fraudas descartáveis, CDs com músicas para 
bebês. Agradecemos a colaboração. 
 

AADDOORRAAÇÇÃÃOO  EE  AARRTTEE  (Anaide da Paz) F: 9974.1404 
(anaidedapaz@hotmail.com) 
 

CORO IMPERIAL – Próximo domingo à noite os participantes do Coro 
Imperial estão convidados para participar de uma reunião às 18h. 
 

CONVOCAÇÃO – Todos os líderes e participantes do MAA estão 
convocados para participar do encontro ministerial, a ser realizado na 
manhã do sábado 28 de maio, à 9h. 
 

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 – Maria José Agostinho 
26 – Luiz Cláudio Luna da Silva 

26 – Nilza Paula Ramos 
29 – Jacy Pimentel 

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

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 

Boletim Dominical – 22 de Maio 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) 

 

 

 
Aquelas pequenas raposinhas... 

 
"Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem 
mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor.” 
Cântico dos Cânticos 2:15  
 

Você já teve um pequeno mosquito te 
incomodando? Algo tão pequeno que dificilmente 
pode ser visto, extremamente irritante na sua 
persistência? Muitas vezes, no casamento, são as 
pequenas coisas que causam mais problemas. 
Pequenas irritações podem crescer e gerar grandes 
conflitos. A forma como o seu cônjuge espreme o 
tubo de creme dental, deixa suas roupas sujas fora 
do cesto, ou mastiga o alimento, ou assoa o nariz,  
coisas tolas talvez, mas estas coisas podem construir 
ressentimentos e contendas ao longo do tempo. 
Você já se perguntou por que o inimigo ajuda a 
construir estas pequenas áreas de irritações e 
contendas? 
É interessante que a Palavra de Deus diz: "As nossas 
vinhas que estão em flor." Certamente uvas são 
doces e deliciosas. Não é de se admirar que as 
raposinhas estão atrás delas. E sabendo o que Deus 
está fazendo em seu casamento, não é de admirar 
que o inimigo tente roubar sua paz e alegria. Se o 
fruto de seu casamento fosse amargo e insípido, o 
inimigo não teria vontade de colher a fruta. 
  

Assim, a próxima vez que uma dessas pequenas 
irritações e contendas começarem a aparecer, peça 
ao Senhor para lhe mostrar algo de maravilhoso e 
precioso sobre o seu cônjuge. Agradeça a Ele por 
Sua bondade. Comece a se concentrar nas atitudes 
maravilhosas de seu cônjuge, veja quão abençoado 
e abençoador em sua vida ele é! E peguem as 
raposinhas antes que elas possam roubar sua 
benção de novo! 
 

Pastor Jades da Cunha e S. Junior 
Pastor Efetivo 


