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

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h30 às 21h00

ANIVERSARIANTES

19... Carlos Alberto Arimitsu
22... Ellen N. Matsuura

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 primeiro passo:
uma vida mudada
Qual é a proposta do Evangelho? Não é
a proposta de uma religião ou de uma
moral a se seguir, e sim o convite a uma
mudança radical e profunda de vida,
como resultado do encontro pessoal
com Jesus. Trata-se de um caminho
de transformação contínua, conforme
nos ensina Paulo: “Testifiquei tanto a
judeus como a gregos que eles precisam
converter-se a Deus (voltar-se do pecado
para Deus), com arrependimento
(mudança radical de pensamento,
atitude e direção) e fé em nosso Senhor
Jesus Cristo”. Atos 20:21
Lema dos pietistas:
“Uma vida mudada, uma igreja
reavivada, uma nação reformada, um
mundo evangelizado”.
(August Hermann Francke)

NOTÍCIAS DA SEMANA
Batismo será no próximo
domingo - 23/03
A data do batismo foi antecipada para
o dia 23, próximo domingo, em razão da
agenda de alguns dos batizandos. Faremos
um batismo agora em Março e outro em
final de abril ou começo de maio.
Vamos lembrar de orar nesta semana para
que o Senhor esteja fortalecendo a vida
dos nossos irmãos que vão tomar este
importante passo de fé.

Culto em Conjunto com as
Crianças
No próximo domingo também, as
crianças estarão junto com os adultos
durante o período do louvor. Uma
oportunidade para estarmos todos
reunidos como uma só família. Chegue
pontualmente.

Teatro de Páscoa - 06 de Abril
No dia 06 de Abril teremos um teatro
chamado “Barrabás”, durante o culto. Será
parte das nossas celebrações de Páscoa
deste ano. Aguarde mais informações.
Uma ótima oportunidade de convidar
seus amigos.

Módulos às 9 horas - antes
do Culto
A partir deste mês, os módulos estão
acontecendo antes do culto, no horário
das 9h00 às 10h00. Anote em sua agenda
os módulos do mês de Março e Abril:
1. Módulo Bases da Fé - hoje termina
a turma de Março. Aguarde a próxima
turma, em breve.

2. Módulo Estudo da Bíblia - continua
com a profa. Verônica. Sala no mezanino.
3. Módulo de Batismo - com pastora Kátia,
dias 16, 23 e 30 de Março.

Congresso de Professores e
Líderes - 25 e 26/abril
Atenção, você que está envolvido(a)
com a Escola Dominical e Culto Infantil,
não pode deixar de participar deste
congresso promovido pela Editora
Cristã Evangélica que acontecerá em
Atibaia. Estamos tentando formar grupo
para participarmos juntos. As inscrições
podem ser feitas com a Karina ou com
a Simone. Nos murais você encontrará
informações sobre as oficinas e
seminários.

Curso Cristão Contagiante 31 de Maio
Já anotou em sua agenda? Dia 31 de maio,
o dia todo. Encorajamos que todos
os membros façam este curso. Uma
ferramenta muito útil para todos aqueles
que desejam compartilhar a sua fé com
outros.
Ministrador: Prof. Marcelo Fraga
Horário: manhã e tarde
Aguarde mais informações.

Recado da Secretaria
Recebimento da Carta
Na semana passada foi enviada uma carta
via correios para todos os membros da
igreja. Caso você não tenha recebido,
favor falar com a Simone

Cadastro de membros
Caso você mude de endereço ou de
telefone, lembre-se de passar para a
secretaria (imel-diadema@uol.com.br),
para que possamos manter seus dados
atualizados.

Fiquem atentos que em breve será divulgada a
data da COPA FUSTAL 2014 !!!!

