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 (dança)

Treino todos os sábados das
9h00 às 12h00

ANIVERSARIANTES
13... Johny Camilo
13... Kátia Sawaki
14... Liv Nakashima Costa
14... Mitsuru Hirayama
17... Silvana Fernandes da Silva
18... Denise Nascimento de Sousa
18... Fábio Toshihiro Ura
18... Marcos M. Okina

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h30 às 21h00

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

O grande
presente da
salvação
“Anteriormente, todos nós também
vivíamos entre eles, satisfazendo as
vontades da nossa carne, seguindo
os seus desejos e pensamentos.
Como os outros, éramos por
natureza merecedores da ira.
Todavia, Deus, que é rico em
misericórdia, pelo grande amor
com que nos amou, deu-nos vida
juntamente com Cristo, quando
ainda estávamos mortos em
transgressões — pela graça vocês
são salvos”.
Efésios 2:3-5

NOTÍCIAS DA SEMANA
Valeu a pena!
Queremos agradecer a toda a igreja
pelo apoio em orações em favor do
culto do domingo passado. Graças
ao engajamento de muitas pessoas,
tivemos um dia muito abençoado, com a
presença de cerca de 340 pessoas, entre
adultos e crianças. Muitas pessoas foram
tocadas pela peça Barrabás.
Agradecemos também a todas as pessoas
que serviram nesse fim de semana, nas
mais diversas áreas - recepção, café,
cozinha, equipe de apoio, divulgação,
crianças, louvor, transporte, hospedagem e
logística. A todos, o nosso muito obrigado!!

Reunião importante hoje!
Queremos convidar a todos os membros
a permanecerem por mais 30 min. após o
término do culto de hoje para uma breve
reunião. Dois assuntos:
1- Apresentação do novo Gestor de
Ministérios, o Jorge Hirakawa, e quais as
suas funções;
2 - Apresentação de um novo meio de
comunicação (sugestão dos delegados).
Participe e fique pode dentro do que está
acontecendo!

Batismo - 27/04
Teremos mias um batismo no dia 27
de abril. Caso você tenha interesse
em se batizar nesse dia, procure a Pra.
Kátia o mais breve possível. O curso de
preparação já começou.

Culto de Mulheres - 10/05
“Reveste-se de força e dignidade; sorri
diante do futuro. Fala com sabedoria e
ensina com amor” Prov. 31: 25-26
No dia 10/05 acontecerá o 1º Culto de
Mulheres com a finalidade de integrar
todas as mulheres da nossa igreja.
Horário: 18h00
Mais informações com a Valdete
(97979-1373)
Ps.: trazer um prato de doce ou salgado.

Módulos de Abril - 9h00 às
10h00
1. Bases da Fé. Você que é novo na igreja
e deseja conhecer as bases da fé cristã, é

25/05

Você é nosso convidado
para o Undoukai
Anote desde já em sua agenda: 25 de Maio, a
partir das 9h00 no clube Okinawa. em breve
teremos convites para que você possa chamar
seus amigos e familiares.

nosso convidado para este curso. Haverá
uma nova turma em Maio. Aguarde mais
informações.
2. Módulo Estudo da Bíblia. Este módulo
continua com a prof. Verônica na sala do
espelho.
3. Módulo de Batismo. Caso você tenha
o desejo de se batizar ou de conhecer
melhor o seu significado, está convidado
para esta classe. Pré-requisito: ter feito o
módulo “Bases da Fé”.
Data: 13 e 20/04
Sala: Berçário antigo (na casa), com a Pra. Kátia.

Curso cristão Contagiante vem aí
Aguarde informações sobre este curso.
Em breve vamos iniciar as inscrições.
Programe-se desde já para participar.
Data: dia 31 de Maio.

JIMEL

16 de agosto de 2014

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).

