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

Sexta-feira - 20h00 às 21h30

ANIVERSARIANTES

14... Maria Toshico I. Hirayama
14... Yumi Sirano

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
”

Reflexão
Jesus respondeu: “Quem beber
desta água terá sede outra vez,
mas quem beber da água que eu
lhe der nunca mais terá sede. Pelo
contrário, a água que eu lhe der se
tornará nele uma fonte de água a
jorrar para a vida eterna”.
A mulher lhe disse: “Senhor, dê-me
dessa água, para que eu não tenha
mais sede, nem precise voltar aqui
para tirar água”.
Ele lhe disse: “Vá, chame o seu
marido e volte”.
“Não tenho marido”, respondeu
ela. Disse-lhe Jesus: “Você falou
corretamente, dizendo que não
tem marido.
O fato é que você já teve cinco; e o
homem com quem agora vive não
é seu marido. O que você acabou
de dizer é verdade”.
Disse a mulher: “Senhor, vejo que é
profeta.
João 4:4-19

NOTÍCIAS DA SEMANA
Reunião de Prestação de
Contas - Hoje
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
2ª Reunião de Prestação de Contas deste
ano que acontecerá hoje logo após o
culto. Na pauta hoje temos informações
atualizadas sobre o envio do Pr. Rodolfo
para o Japão em 2015. Não deixe de
participar.

Almoço - Hoje
Hoje teremos almoço após a Reunião de
Prestação de Contas. Convidamos a todos
a permanecerem na igreja para saborear
uma deliciosa refeição Esta é uma
iniciativa do Projeto “Ação entre Amigos”.

Eventos do Concílio

Próximos Eventos

CQuerCer? - E aí, o que
CQuerCer quando crescer?”

Anote em sua agenda os próximos eventos e aguarde mais informações.

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

28/06... Jantar dos Adolescentes e Culto dos Jovens (Noite). Responsável: Dolly
29/06... Culto de Encerramento das Atividades do 1º Semestre do Grupo Escoteiro
(manhã). Responsável: Ullisses Shimizu
05/07... Talkshow. Responsável: Tarsila

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).

Escola Bíblica de Férias
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA EQUIPE E ACAMPANTE!

