DESTAQUE
Boletim quinzenal

Faremos uma experiência nos
próximos 2 meses, editando o
boletim quinzenalmente, ao invés de
semanalmente. A razão é que temos
tido muitos avisos repetidos ao longo
do mês. Então, fique de olho nos
boletins do 1o., 3o. e 5o. domingos
de cada mês.

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.

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

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.

Desperta Débora
Imortal (hip hop)

ANIVERSARIANTES

08... Alexandre Ushima (Xande)
09... Fernando Bomfim Campos
10... Cléber Ramos Pedroso
11... Paulo Henrique Bettiol
16... Ana Lúcia de Almeida
19... Vitor Hugo Ciriaco Marques

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

Gn 50:19/21

José, porém, lhes disse: “não tenham
medo. Estaria eu no lugar de Deus?
Você planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem, para
que hoje fosse preservada a vida de
muitos. Por isso, não tenham medo.
Eu sustentarei vocês e seus filhos”.
E assim os tranquilizou e lhes falou
amavelmente.
Perdoa as nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos
devedores.

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

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

O Perdão na Família

Mt 6:12

Aula de Inglês
Adultos

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Reunião de prestação de contas
adiada
Em razão do desfile do grupo escoteiro
Leão de Judá na comemoração de
7 de Setembro, na manhã de hoje,
estamos cancelando a Reunião de
Prestação de contas que seria realizada
logo após o culto. Muitos chefes e
pais estão acompanhando o desfile.
Pedimos desculpas pelo cancelamento.
Informaremos a nova data no próximo
domingo.

Desfile 7 de Setembro - Grupo
Escoteiro
Hoje o Grupo Escoteiro Leão de Judá está
participando do Desfile de 7 de Setembro,
a convite da Prefeitura de Diadema. O
desfile acontece na Av. 7 de Setembro, a
partir das 9h30. Após o desfile, as crianças
retornarão à igreja.

Encontro de Casais começa na
sexta
Hoje é o último domingo para as
inscrições para o curso de casais que
acontecerá nos dias 12 e 13/09 de
Setembro. Veja as informações abaixo:
Sexta, 12/09 - 20:00
Sábado, 13/09 - 14:00 às 20:30
(com coffee break)
Haverá equipe para cuidar das crianças.
Estacionamento:
1) O estacionamento da igreja (entrada
pela Washington Luiz) estará aberto e tem
capacidade para 20 carros.
2) Convênio com o estacionamento ao
lado da igreja (Av. Alda, 777). O valor na
sexta-feira será de R$ 5,00 (o período), e
no sábado, R$ 7,00.
Mais informações e inscrições com Dani,

após o culto (mesa), ou até terça-feira, com
Simone, pelo e.mail: imel-diadema@uol.
com.br, ou pelo telefone 4057-3779.

Almoço - 14/09
No próximo domingo teremos almoço na
igreja. Programe-se para permanecer na
igreja e saborear uma deliciosa refeição.

Chá de Mulheres - 20/09
Todas as mulheres estão convidadas para
o 7º Chá de Mulheres que irá acontecer
no dia 20/09, das 15h00 às 17h00 aqui na
igreja. Convide suas amigas e familiares
para passarmos uma tarde muito
agradável juntas.
Tema: “Ah, se você soubesse... “.
Preletor: Bispo José Ildo.
Haverá equipe para crianças. Temos
convite na recepção.
P.S: Precisamos de brindes para sorteio:
creme hidratante, batom, sabonete, entre
outros.

Consagração de Crianças - 28/09
Estamos nos aproximando da Consagração
de Crianças, que acontecerá no dia 28 de
Setembro, durante o culto de adoração.
Pedimos aos pais interessados em consagrar
seus filhos (bebês) que procurem a pra. Kátia
para conversar sobre a cerimônia.

Confraternização dos Grupos
Pequenos - 11 de Outubro
Atenção, você que é membro de um
grupo pequeno, ou gostaria de entrar em
um grupo! No dia 11 de Outubro teremos
a nossa confraternização anual, a partir
das 18 horas, aqui na igreja. O objetivo é
a comunhão entre os todos os grupos, e
também apresentar este ministério para as
pessoas novas que estão chegando.
Marque desde já em sua agenda e
aguarde mais informações.

