Reflexão

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.

ANIVERSARIANTES

15.09 – Maria Helena Y. Ogoshi
16.09 – Ana Lúcia de Almeida
21.09 – Estevam Norio Ito
22.09 – Marcos Seiti Abe
24.09 – Gabriel Borges Souza *
24.09 – Pra. Kátia Maia Okada
24.09 – Merciy Maria de Oliveira
25.09 – Maria Anunciada Pultz
25.09 – Roberta Mota Kazama *
25.09 – William Bonfim Campos
26.09 – Mitico Shimizu
27.09 – Priscila Luiza de Souza *
28.09 – Rosana Yamamoto
29.09 – Abilene França de Carvalho
29.09 – Diva Gouveia Pereira
30.09 – Eliel Frota Caneparo
02.10 – Adriana Maria S. Reis
02.10 – Guilherme Eiki Soga *
03.10 – Priscila E. Watanabe Tachibana
* Participantes não membros
Caso seu aniversário não apareceu
na lista, envie um email para
imeldiademasecretaria@gmail.com

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração

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

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 8h às 9h

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

Imortal (hip hop)

Sábado - 9h30 às 12h00
Treino de street dance e breaking

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30
Expediente da secretaria: de 3ª e 6ª feira das 8 às 11h30.
Demais dias através do e-mail.
Contato:
tel 4057-3779 ou email: imeldiademasecretaria@gmail.com
ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o
estacionamento da frente (apenas aos domingos de manhã).
A taxa de uso é de R$ 20,00/mês. Falar com a Lucy.
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A marca de um
metodista:
O perfeito amor
“A marca de um metodista é o amor de
Deus em seu coração. É a experiência
do amor de Deus enchendo nossos
corações e dominando nossas vidas.
Alguém aperfeiçoado no amor pode
cometer erros ou ter falhas, mas a
fonte de sua vida é amor” (citação
de John Wesley).
Isto está em total sintonia com o que
Jesus disse, ao ser indagado sobre
qual seria o maior mandamento:
“Ame o Senhor, o seu Deus de todo o
seu coração, de toda a sua alma e de
todo o seu entendimento’.
Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame
o seu próximo como a si mesmo’.
Mateus 22:36-39
Se somos metodistas então, vamos
praticar esta verdade! Temos
belos exemplos da nossa história.
Historiadores dizem que O fato
de que os metodistas do séc XVII
tinham o Perfeito Amor como alvo
é sem duvida o motivo principal da
qualidade de suas vidas e do impacto
de sua missão. Que as nossas vidas
tenham hoje o mesmo impacto que
eles tiveram no passado.
(Pregação 13/09/15 - Kátia)

NOTÍCIAS DA SEMANA
ENCONTRO ESPECIAL DO YES! –
27/09
Atenção, você que é adolescente, jovem ou
adulto procurando encontrar o seu caminho
na vida profissional!
No próximo domingo, dia 27/09, haverá
um encontro especial do YES (Curso de
orientação vocacional), com o testemunho da
Vanessa Samejima. Ela vai contar sobre a sua
trajetória profissional, iniciada quando tinha
apenas 13 anos de idade. Atualmente, ela é
gerente contábil e de impostos na empresa
Copersucar. Não perca! O encontro é aberto
a todos. Participe e fique a vontade para fazer
perguntas e tirar dúvidas.
ALMOÇO – 27/09
Anote em sua agenda o próximo almoço. Será
no domingo que vem, dia 27, logo após o culto!

MÓDULOS – PR. JUNIOR
Programe-se para o próximo módulo
“Casamento, divórcio e novos modelos de
família” – 17/10 das 9h00 às 11h30!
CLASSE DE BATISMO JÁ COMEÇOU
Iniciamos hoje a classe de batismo, mas se vc
tem interesse em saber mais, ainda há tempo!!
Fale com a Pra. Kátia ou Arlete.
Local: Sala do espelho, próxima à escada
Horário: Domingo, às 9:00. De 20/09 a 11/10.
SERVIÇO A SOCIEDADE
Os trabalhos de Serviço a Sociedade
continuam precisam de voluntários na
seguintes áreas:
* Curso YES orientação para carreira:
precisamos de professores voluntários.
Interessados devem falar com o Fabio
fabiop25@gmail.com
* Curso de Inglês: precisamos de professores
voluntários. Interessados devem falar com a
Arlete
arletesimoes@terra.com.br
* Abrigo Lar São José: precisamos de
voluntários para cuidar das doações.
Interessados devem falar com a Samantha
contato.sabernardo@gmail.com

Foto: Ilustrativa

ASSEMBLEIA DA IGREJA - 04/10
Atenção todos os membros! No 1o. domingo
de Outubro, dia 04, teremos uma breve
assembleia logo após o culto. Temos assuntos
importantes a decidir juntos (reformas,
orçamento para 2016, e outros). Marque em
sua agenda e programe-se para permanecer
mais meia hora após o culto.

* Aprendendo com o RH: precisamos de
profissionais da área. Interessados devem falar
com a Noemi
noemikuroda@gmail.com
* Cadastro de Profissionais Voluntários: se
você deseja servir com sua profissão entre em
contato com a Noemi
noemikuroda@gmail.com

