DESTAQUE
Boletim quinzenal

Faremos uma experiência nos
próximos 2 meses, editando o
boletim quinzenalmente, ao invés de
semanalmente. A razão é que temos
tido muitos avisos repetidos ao longo
do mês. Então, fique de olho nos
boletins do 1o., 3o. e 5o. domingos
de cada mês.

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.

ANIVERSARIANTES

21... Estevam Norio Ito
21... Newton Dói
22... Marcos Abe
24... Gabriel Borges
24... Kátia Okada
24... Merciy de Oliveira
24... Roberta Motta Kazama
25... William Bomfim Campos
25... Maria Anunciada Pultz
26... Mitico Shimizu
28... Rosana Yamamoto
29... Abileni França de Carvalho
29... Diva Gouveia Pereira
30... Eliel Frota Caneparo

Outubro
02... Adriana Maria Reis
02... Guilherme Soga
03... Priscila Watanabe Tachibana

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 - 10h às 11h

Imortal (hip hop)

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

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30
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

Restauração na
família
“E eu profetizei conforme a ordem
recebida. E, enquanto profetizava,
houve um barulho, um som de
chocalho, e os ossos se juntaram,
osso com osso.
Olhei, e os ossos foram cobertos
de tendões e de carne, e depois de
pele, mas não havia espírito neles.
A seguir ele me disse: “Profetize ao
espírito; profetize, filho do homem,
e diga-lhe: ‘Assim diz o Soberano
Senhor: Venha desde os quatro
ventos, ó espírito, e sopre dentro
desses mortos, para que vivam’ “.
Profetizei conforme a ordem
recebida, e o espírito entrou neles;
eles receberam vida e se puseram
de pé. Era um exército enorme!
Ezequiel 37:7-10

NOTÍCIAS DA SEMANA
Reunião de Prestação de Contas - hoje
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
3º Reunião de Prestação de Contas que
acontecerá hoje, logo após o culto. Na
pauta, temos uma decisão importante
a ser tomada. Não deixe de participar!
Queremos ouvir a sua opinião.
Horário: 11:40 às 12:20

Pr. Davi Rocha presente no
próximo culto
O pastor Davi Rocha é um dos pastores
do nosso Concílio, e estará presente
conosco no próximo domingo
compartilhando a Palavra do Senhor.
Vamos recebê-lo com todo o calor,
juntamente com sua esposa Regina.

Consagração de Crianças próximo domingo
No próximo domingo, teremos um
momento de Consagração de Crianças
durante o culto. Pedimos aos pais que têm
interesse em consagrar seus filhos (bebês)
que procurem a pra. Kátia hoje sem falta,
para conversar sobre a cerimônia.

Confraternização dos Grupos
Pequenos - 11 de Outubro
Atenção todos os participantes de grupos
pequenos! Reserve em sua agenda o dia
11 de Outubro, a partir das 18 horas, para
participar da confraternização anual de
todos os grupos. Para o jantar, teremos
um delicioso churrasco. Contamos com a
colaboração de todos os grupos, trazendo
os complementos do churrasco, bebidas e
sobremesas. Mais informações com Alice,
Yumi ou pra. Kátia.

Módulo sobre o Batismo já
começou

PRÓXIMO SÁBADO

Iniciamos hoje as classes de preparação
para o batismo (teen e adultos). Caso
você já tenha tomado uma decisão
por Jesus e tenha o desejo de dar mais
este passo do batismo, procure um dos
pastores, o mais breve possível.
Data do próximo batismo: 19 de Outubro

Módulo sobre Ministério e
Estudo da Bíblia
Temos dois módulos acontecendo neste
período:
1) Estudo da Bíblia, com a profa. Verônica
(sala ao lado da cozinha)
2) Módulo sobre Ministério, com o prof.
Edson Samejima (sala do espelho)

Talkshow - 19/10
Talkshow é um programa de entrevistas
que visa mostrar um pouco mais das
histórias inspiradoras e de superação de
pessoas que confiaram em Deus e hoje
são servos fiéis.
Entrevistado: pr. Rodolfo
Início: às 14h00 - Aberto para todos.

Almoço - 19/10
Cantinho Pessoal
Parabéns Abileni e João
Paulo!!!
Damos os parabéns ao casal João Paulo
e Abileni pela chegada do seu primeiro
filho. O Pedro Henrique França de
Carvalho chegou no dia 06 de Setembro,
com boa saúde. Que Deus abençoe
grandemente a vida do Pedro Henrique
e de seus pais.

No dia 19/10 teremos almoço
na igreja. Programe-se para
permanecer na igreja e saborear
uma deliciosa refeição.

Pedimos a
colaboração
na limpeza e
organização da
cozinha após o
almoço.

