
 
 

 

Comunicações e Avisos 
  

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

9814.6652 
 

 

ROL DE MEMBROS 2011 – Iniciamos 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. 
 

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. 96% e Mai. 
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) 
 
 

Conexão Criança – Coordenação Geral 
 

Dia Colaborador Crianças Local 

Hoje 

22/05 

Edina, Riso, Cristina Lacerda e Lucicleide 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Davi, Elizete, Alex e Lucimar 

e Fábio 

7 a 10 anos 1º and. 

Próximo domingo 
 

05/06 
Vicência, Cícera, Paulo Henrique 3 a 6 anos Térreo 

Teresinha, Adiel, Ana Antônia, Alex 7 a 10 anos 1º and. 
 

Conexão Criança – Hoje, teremos nossa reunião de Planejamento, às 15h, 

no 1º andar TODOS os colaboradores deverá participar teremos assuntos 

importantes a discutir.  

Em agosto, nosso 2º bazar Conexão!  Você já pode fazer sua doação, na 
Coordenadoria do Conexão. SE você quer trabalhar no Conexão nos 
procure! Teremos prazer em fazer conexão com você, pois a seara é 
grande e os obreiros são poucos. 
 

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.  
 

Doação – Além de doar material para o bazar, você também poderá doar, 

para o Conexão e a nossa querida EBD. Nos procure e o irmão(a) ficará feliz 

em participara desse desafio. 
 

MCA – participe das programações, fale com a irmã socorro e se informe. 
 

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

CORO IMPERIAL – Hoje à noite os participantes do Coro Imperial estão 

convidados para participar de uma reunião às 18h. 
 

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: 
 

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 – 29 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) 

 
 

FAMÍLIA NÃO VEM PRONTA, SE CONSTRÓI 
 

Todo casal tem o direito de sonhar com uma família saudável, 

bem sucedida e equilibrada, mas sem um bom casamento o 

sonho se tornará apenas um sonho.  Para se construir um lar é 

preciso investir em todas as esferas dos relacionamentos 

familiares. Entenda que nunca é tarde para se iniciar a 

edificação do seu casamento e da sua família, até porque esse 

processo é duradouro e contínuo. Talvez você ache isso muito 

difícil e nem sabe por onde começar. Se você está tendo 

dificuldades a esse respeito, vou deixar algumas sugestões 

muito práticas. 
 

Seja otimista 
Foque a sua atenção nas coisas boas que existem na sua família. 

Evite se concentrar ou supervalorizar as queixas, reclamações e 

os pontos negativos, pois eles vão fazê-lo se esquecer das 

muitas virtudes e dos atributos positivos. Lembre-se que 

nenhuma família é perfeita. A grama do vizinho é tão verde 

quanto a sua. 
 

Aprenda a dizer "obrigado" 
Dentro de uma casa, a gratidão pode parecer uma coisa 

desnecessária, mas isso significa muito para a pessoa que está 

ouvindo. Um sincero agradecimento dado mesmo para as 

tarefas simples e rotineiras, bem como para as lembranças ou 

presentes recebidos é um incentivo muito eficaz. 
 

Não entre no jogo da retaliação 
Muitas pessoas usam a seguinte desculpa: "Por que eu devo 

perdoá-lo quando ele não me perdoa?". Existe uma lei espiritual 

chamada de semeadura e colheita. Em Gálatas 6.7, diz: "Pois o 

que o homem semear, isso também colherá". Se você quiser 

receber coisas boas, comece a fazer o mesmo.  
 

Arrependa-se dos seus erros 
O arrependimento pode ser difícil, principalmente se você foi o 

causador do problema, mas os erros e pecados acumulados 

podem se transformar em sementes de ira e destruição. 

Dedique tempo em oração para pedir perdão a Deus e peça 

para Ele lhe dar uma nova perspectiva acerca do seu cônjuge ou 

de outro familiar. 
 

Não seja um ranzinza 
De fato, conviver com uma pessoa constantemente chata ou 

mal humorada, às vezes torna-se quase que inviável. Em 

Provérbios 21.9, lemos o seguinte: “Melhor é viver num canto 

sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher 

briguenta”. Esse conselho também é válido para as mulheres.  
 

Minha oração e desejo é que você não desista da sua família, 

pois ela é um presente que Deus lhe deu. Manter uma família 

dá muito trabalho, mas vale muito mais a pena construí-la no 

Senhor (Salmos 127.1). Se viesse pronta não valeria tanto 

investimento.  
 

Pr José Paulo Moura Antunes 

Ministro de Famílias da Igreja Batista do Recreio dos 

Bandeirantes, no Rio de Janeiro. 


