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).

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

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

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

O poder através da
oração

Módulos e Classe de Adolescentes

Grupos Pequenos

ANOTAÇÕES

Reflexão

NOSSAS ATIVIDADES

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

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

Imortal (hip hop)

ANIVERSARIANTES

05... José Newton Matias (Zequinha)
05... Mateus Queiroz da Silva
06... Juliana Ogoshi
07... Lucca Koga Pereira
08... Luiz Caneparo
09... Silas do Nascimento Sousa

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

Ensaio do Coral

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

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

A oração é algo vital na nossa vida cristã.
Ela nos humilha, nos faz sensíveis à voz
de Deus. Evágrio Pontico dizia: “Pensar
em Deus mais vezes que tomar vosso
alimento; orar mais vezes que respirais”.
Vejamos a relação entre Jesus e a vida de
oração.
1- Lucas 6:12-16 - A oração é um
momento a sós com Deus, em que
recebemos seu direcionamento para
nossas decisões.
2- Lucas 9:28,29 - Jesus vai orar no
dia da aflição, mas ele não vai sozinho.
Precisamos investir em amigos de oração,
que estejam conosco no jardim das
aflições.
3- Lucas 11:1 - Na Palestina, muitos
judeus tinham seu momento de oração
debaixo das figueiras. Qual é o seu lugar
de oração? É importante que escolhamos
um lugar e o visitemos constantemente.
4- Lucas 18:1 - A oração deve ser feita
constantemente, sem desanimar, para
que os ídolos possam cair.
5- Lucas 22:31-32 - A oração também
precisa ser feita pelos outros. Ela nos
liberta da absorção conosco mesmos.
Questão crucial: como manter a oração
quando a cruz é inevitável? Quando as
circunstâncias não mudam? Nessa hora,
nossa tendência é achar que algo está
errado em nós e abandonar a oração.
Mas, Jesus resistiu a essa tentação. A
tentação de não orar; de ceder à visão
pragmática que diz: “só vou orar se a
situação mudar”. Mas, Jesus continua
orando nessa hora. Porém, não é aquela
continua...

continuação...

oração tão “limpinha”que muitas vezes
nós fazemos. Jesus ora angustiado, pede
ao Pai que passe dele aquele cálice de
sofrimento. E só depois dessa luta é que
ele ora: “Faça-se a Tua vontade”.
Precisamos aprender a fazer essa oração
mais real, que enfrenta a realidade,
sem ilusões, que expõe os nossos
sentimentos, sejam eles quais forem.
Podemos começar brigando com Deus
(“Eu não quero isso!!”), mas terminamos
de joelhos nos rendendo à Sua vontade.
É esta oração que vai trazer alegria no
dia da tristeza. Você vai ver anjos vindo
para te fortalecer. Mas se não orarmos no
dia-a-dia, corremos o risco de não resistir
no dia mal e sermos vencidos pelo medo
e pela dúvida.
(Jonas Madureira pregação do dia 20 de Julho de 2014).

NOTÍCIAS DA SEMANA
Almoço hoje
Hoje teremos almoço na igreja. Todos estão
convidados a permanecer após o culto.
P.S. a renda dos almoços de Agosto será
para ajudar nos custos do ônibus para o
Jimel (Jogos metodistas livres).

Reinício das atividades do
Grupo Escoteiro - 09/08
Atenção famílias do grupo escoteiro!
As atividades recomeçam no próximo
sábado, dia 09, após um mês de recesso.
Mais informações com o chefe Ulisses.

Reinício dos módulos
Após um mês de recesso, estamos

recomeçando hoje os módulos. Todos
eles acontecem antes do culto, das 9 às
10 horas. Veja abaixo os temas deste mês:
1) Módulo Bases da Fé Teen
Começou hoje o módulo Bases da Fé
Teen - um módulo que trata sobre as
bases da fé cristã, numa linguagem
adaptada para os adolescentes. O
módulo vai até meados de Setembro (7
encontros) e está aberto para os jovens
também (JID). Professora: Arlete.
Local: Sala no 2o. piso do templo
2) Módulo de Estudo da Bíblia
Continua com a Profa. Verônica, na casa
(parte de baixo). As aulas são baseadas
nos áudios do prof. Luiz Sayão, seguidas
de um tempo de discussão.
3) Módulo de Ministério
Este módulo é voltado para as pessoas
que se batizaram recentemente ou
estão se transferindo de outras igrejas.
Trata sobre as bases bíblicas e a prática
do ministério cristão; aborda também a
questão dos dons espirituais.
Prof: Edson Samejima (Ed)
Início no domingo que vem, dia 10/08

Evento temático do Concílio 23/08

JIMEL - 16/08

Hoje você está recebendo o calendário
impresso do 2o. semestre, com as
atividades principais da igreja (eventos
maiores). Você pode acessar esta agenda
também no site da igreja
(www.imeldiadema.org.br).
P.S. Relembramos que nenhum evento
(usando o espaço da igreja) pode
ser agendado sem consulta prévia à
secretaria da igreja.

Local: Paraiso 48 (Estrada Municipal do
Carmo, 1.201 - SP) - Horário: 7h00
Taxa: será cobrada uma taxa de R$15,00
no dia para visitantes
Almoço no dia: Nós (da igreja de
Diadema) faremos o famoso motyori
no dia. Quem puder, pode levar comida
e bebida ou um pouco de carne para
churrasco. Vamos montar uma grande
mesa comunitária.
Ônibus: ainda temos lugares. Taxa de R$
5,00 para as pessoas que puderem pagar.
Mais informações com Jeferson Santos
(jeferson.umesp@gmail.com) ou acesse
a página do FB: https://www.facebook.
com/IMELESPORTES

No dia 23 de Agosto, haverá um encontro
de pastores, líderes e delegados, aqui
em nossa igreja. O tema principal será
sobre a proposta da superintendência de
regionalização do Concílio.
Todos os líderes e delegados estão
especialmente convidados.
Aguarde mais informações quanto ao
horário e programação.

amigos e familiares. Relembrando que a
Consagração de Crianças não tem sentido
de batismo, mas é um ato de entrega dos
pais, no qual estes consagram seus filhos
ao Senhor e comprometem-se em criálos nos caminhos do Senhor.
Solicitamos aos pais que têm o desejo
de consagrar seus filhos (bebês), que
procurem a pra. Kátia para receber as
devidas orientações.

Cantinho Pessoal

TalkShow 31/08

Ore pela família Yamauchi

Talkshow é um programa de entrevistas
que visa mostrar um pouco mais das
histórias inspiradoras e de superação de
pessoas que confiaram em Deus e hoje
são servos fiéis.
Entrevistado: Marcos Abe
Início às 15h
Aberto a todos que quiserem participar!
Convidem os amigos e familiares!
(TEREMOS ALMOÇO NESTE DIA - 12h)

No último dia 25 de Julho, o nosso irmão
Seian Yamauchi (66 anos) descansou
no Senhor, após sofrer um infarto e ficar
acamado por um período de 2 anos
e 4 meses. Ele era um fiel discípulo de
Cristo Jesus, e partiu deixando um belo
testemunho de vida. Vamos continuar
apoiando e orando pela família: Ruth
(esposa), Keila e Lucas (filhos), para que
sejam confortados pelo Espírito Santo.

Calendário impresso do 2o.
semestre

Consagração de Crianças 28 de Setembro
Estamos programando mais uma
Consagração de Crianças para o dia
28 de Setembro, 4o. domingo. A ideia
é fazermos uma cerimônia coletiva,
aproveitando a ocasião para convidar os

