ANOTAÇÕES
Escreva aqui o que Deus falou com você
no culto de hoje!

NOSSAS ATIVIDADES
Módulos e Classe de Adolescentes
Antes do Culto, das 9h às 10h, a igreja oferece
classes de estudo bíblico para adolescentes e
adultos.

Atividade para Crianças
Temos Culto Infantil e Escola Dominical para as
crianças das 10 às 12h.

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração
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Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 9h ás 10h

Reunião de Oração das Mulheres

Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Sábado - 9h00 às 11h00.
Vagas abertas. Interessados em conhecer o
movimento escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Aula de Inglês
Adultos

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sábado - 10h às 11h30

Imortal (hip hop)

Sábado - 9h30 às 12h00
Treino de street dance e breaking

Ensaio do Coral

ANIVERSARIANTES

01 a 07/06
01... Vitória Veronese
02... Clotilde Simões Pereira
02... Cristiane Onishi
07... Marie Yasunaga Matida

Sexta-feira - 20h00 às 21h30

ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o
estacionamento da frente (apenas aos domingos de manhã).
A taxa de uso é de R$ 15,00/mês. Falar com a Lucy.
Expediente da secretaria: de 2ª a 6ª feira das 8 às 12h. Contato:
tel 4057-3779 ou email: imel-diadema@uol.com.br
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maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Salmo de gratidão
“Quando o Senhor trouxe os cativos
de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca encheu-se de
riso, e a nossa língua de cantos
de alegria. Até nas outras nações
se dizia: “O Senhor fez coisas
grandiosas por este povo”.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor
por nós, por isso estamos alegres.
Senhor, restaura-nos, assim como
enches o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas,
com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto
lança a semente, voltará com
cantos de alegria, trazendo os seus
feixes”.
Salmo 126

NOTÍCIAS DA SEMANA
Agradecimento Undoukai
Esse Undoukai tinha tudo para ter sido um
dia frustante e desanimador pois estava
nublado, frio e chuvoso, e corríamos o
risco de ter que cancelar o evento. Mas
ao contrário disso foi um dia abençoado,
divertido e muito gostoso! E o pessoal não
fugiu da chuva não. Estiveram presentes
242 adultos e 83 crianças! Só temos que
agradecer em primeiro lugar a Deus e
também a todos que ajudaram de alguma
forma e se esforçaram tanto para realizar o
evento.
Muito obrigado a todos!!

Apresentação do Ministério
Infantil hoje
Você tem interesse em saber mais sobre
no trabalho com as crianças? Quem pode
ser um voluntário? Quais as necessidades
hoje?Se você tem interesse em conhecer
melhor, então fique um pouco mais após
o culto hoje. Haverá uma apresentação
do trabalho e uma conversa com os
líderes deste ministério. Todos estão
convidados a participar.

Reunião dos Líderes de GP próximo sábado
Atenção líderes dos grupos pequenos!
Teremos a 2a. reunião de líderes do ano
no próximo sábado, dia 07/06. Marque em
sua agenda. A presença de todos os líderes
é imprescindível. Horário: 08:30 na igreja.

Reunião de Prestação de
Contas - próximo domingo
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
2a. Reunião de Prestação de Contas deste

ano que acontecerá no próximo domingo,
08/06. O objetivo é dar um retorno como
liderança das principais ações e decisões
tomadas no trimestre. Sua participação
é muito importante!! Programe-se para
ficar um pouco mais após o culto. Horário:
11h30.

Almoço próximo domingo
No próximo domingo, 08/06, teremos
almoço após o culto. Convide seus amigos
e familiares a permanecerem na igreja
para saborear uma deliciosa refeição. Esta
é uma iniciativa do Projeto “Ação entre
Amigos”.

CQuerCer? - E aí, o que
CQuerCer quando crescer?”
Data: 07/06/14 (sábado)
Horário: das 13h30 às 19h00
Local: IMeL Santana. Rua Duarte de
Azevedo, 692 - Santana.
Mais informações nos cartazes afixados
nos murais

DESTAQUE
Ouvidoria da
Imel Diadema
Novo canal para você encaminhar
suas sugestões, críticas ou
reclamações. Escreva para:
ouvidoria.imeldiadema@gmail.com

(este e.mail será administrado pelos
delegados).

MÓDULOS DE MAIO/JUNHO
veja os módulos que estão acontecendo
neste mês:
1) BASES DA FÉ
De 11 de Maio a 08 de Junho, com a Profª.
Arlete Simões. Sala: 2o. piso do templo.
2) Membresia e Metodismo
De 11 de Maio a 08 de Junho, com a Pra.
Kátia. Sala do espelho.
3) Estudo da Bíblia
As aulas continuam, com a Profª. Verônica.
Local: Berçário da casa antiga

EVENTOS DO CONCÍLIO
Mestrado em Aconselhamento
Módulo de Aconselhamento Dirigido à
Sexualidade
Data: 21 a 26 de julho de 2014
Horário
semana: 19h00 às 22h00
sábado: 8h30 às 16h30
Professora: Loide Muniz Barreros
Rua dos Jacintos, 377 - Mirandópolis São Paulo/SP
Tel:(11)5579-4629 - Horário de
atendimento: 13h30 às 20h30 ftml@ftml.com.br - www.ftml.com.br

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA EQUIPE E ACAMPANTE!

