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

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja oferece
classes de estudo bíblico para as crianças e
adultos. As classes infantis são divididas por
idade e as dos adultos, por assuntos.

Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração
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Atos 1:8
Mas, receberão poder quando o Espírito
Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda

Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 8h30

Judeia e Samaria, e até os confins da terra.

Reunião de Oração das Mulheres

ser testemunha de Jesus em todo lugar.

O Espírito Santo já capacitou você para

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

Fale Dele para seus amigos e familiares.
Conte o que Ele fez por você para que

Grupo Escoteiro Leão de Judá

todos tenhama oportunidade de crer em

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

Jesus também!
Jesus está vivo, e, vive em você!

Aula de Inglês
Adultos
Adultos

(Mensagem Culto 09/02 - Arlete Simões)

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

Ensaio do Coral
Sábado - 20h30 às 21h00

visão

2014

ANIVERSARIANTES
16... Edilson Yudi Suzuki
18... Fabiana Alessandra Arimitsu
21... Maki Kubota
21... Rodolfo Ângelo C. Gersternberger
21... Vera Karasudane

Reflexão

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

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Batismo em Março
No final de Março celebraremos mais
um batismo. Lembramos que esta é uma
ordenança deixada por Jesus (Mateus
28:29.20) aos seus seguidores. É também
a confissão pública da fé em Jesus. Caso
você já tenha o interesse em se batizar
ou em conhecer melhor o significado do
batismo, procure um dos pastores ou a
Arlete, na classe bases da fé.

Vigília de Oração - 21/02
Você está especialmente convidado a
participar da próxima vigília de oração
que acontecerá no dia 21 de Fevereiro,
das 20h00 às 23h30. Vamos clamar a Deus
pelo enchimento do Espírito Santo, para
que possamos cumprir os propósitos que
o Senhor tem para nossa igreja neste ano.
Vamos nos lembrar de que “Muito pode
pela sua eficácia a súplica do justo”. Venha
orar conosco!

que têm o desejo de estudar a bíblia mais
profundamente. Facilitadora: Verônica.
Local: sala no mezanino.
Módulo do Summit 2013. Palestra
em DVD sobre liderança. Voltado
para profissionais, estudantes,
empreendedores, líderes em diversos
setores, professores, etc. Facilitadora: Pra.
Kátia. Local: templo de baixo.
Classe dos Adolescentes 12 a 14 anos.
Hoje teremos o primeiro encontro do
grupo de adolescentes de 12 a 14 anos.
Com: João Vitor, Samatha e Fábio. Local:
última sala do mezanino

Coral IMeL Diadema 2014
O Coral da IMeL Diadema reiníciou suas
atividades na última sexta-feira (14/02)
Caso tenha interesse em participar, favor
procurar a Denise (denise@diarioregional.
com.br/96111-2078)

Culto em Conjunto com as
crianças - próximo domingo

Módulos para Jovens e Adultos

Bases da Fé. Trata dos fundamentos da
fé cristã. Voltado para as pessoas novas,
que estão frequentando a igreja há pouco
tempo. Profª Arlete. Local. Sala em frente
ao banheiro masculino.
Estudo da Bíblia. Aulas em CD pelo
prof. Luiz Sayão, seguidas de discussão
em grupo. Voltado para pessoas já cristãs

Já está disponível em nosso site o
Calendário com as atividades da nossa
igreja. Acesse nossa página:
www.imeldiadema.org.br

Eventos do Concílio
Acampamentos do Concílio
(Carnaval)
Você já fez sua inscrição para os
acampamentos que acontecerão no
carnaval? Não deixei para última hora!
Leia as informações abaixo e não perca
tempo!

Ded 2014
Data: 01 a 04 de março
Local: Acampamento Luz e Vida - Embura
Mais informações no cartaz afixado no
mural ou com a Simone
Inscrições pelo site:
http://www.ded.imel.org.br/www.ded.
imel.org.br

Camping 2014
Faixa etária: adolescentes de 12 a 17 anos.
As inscrições no site
http://www.campingimel.com.br
Data: 01 a 04 de março
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Escola Dominical
As atividades da Escola Dominical
reiniciaram no domingo passado para
todas as faixas etárias. Encorajamos que
todos participem. Veja abaixo a lista dos
módulos para os jovens e adultos.

Calendário on line

A partir da Semana que vem, dia 23/2, os
adultos e crianças terão o momento de
louvor juntos pelo menos um vez ao mês.
É uma oportunidade importante para que
os pais estejam juntos com seus filhos
louvando a Deus.
Portanto, no domingo que vem, fique
ao lado de seu filho durante o louvor
e avisos. No horário da mensagem as
crianças sairão para a Escola Dominical.

DESTAQUE

Nosso desejo é
conhecer a Cristo
e permitir ser
transformado por
Ele através da nossa
entrega total

