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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Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 8h30
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
Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sábado - 10h30 às 20h00

visão

2014

ANIVERSARIANTES
23... Humberto Onishi
23... Maria Aquiko Watanabe
25... Solange Takeda

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

Seja em Diadema, no seu bairro,
na empresa, na escola, na família
ou no Japão, que tenhamos belos
pés por anunciarmos a vida que
há em Cristo!

Romanos 10: 14-15

Ensaio do Coral
Sexta-feira - 20h30 às 21h00

Belos pés!

Como, pois, invocarão aquele em
quem não creram? E como crerão
naquele de quem não ouviram
falar? E como ouvirão, se não
houver quem pregue? E como
pregarão, se não forem enviados?
Como está escrito: “Como são
belos os pés dos que anunciam
boas novas!”

Reunião de Oração das Mulheres

Adultos

Reflexão

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Batismo no final de Março

NOTÍCIAS DA SEMANA
Culto da Família - Hoje

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.

Módulos para os jovens e adultos
A partir deste domingo, os adultos e
crianças terão um 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.
Pedimos aos pais que fiquem ao lado de
seus filhos durante o louvor e avisos. No
horário da mensagem as crianças sairão
para a Escola Dominical.

Mudança de horário do
domingo
Atenção! A partir de 09
de março teremos novo
horário das atividades de
domingo: das 10 às 12
horas. Um tempo para
estarmos juntos diante
de Deus. Anote em sua agenda!

Módulos Bases da Fé e Batismo
- Março
A partir de Março, os módulos
acontecerão no horário das 9h00 às
10h00. Se você está participando do
Bases da Fé ou pretende fazer o curso de
batismo, programe-se para chegar uma
hora antes do culto.

As atividades da Escola Dominical já
iniciaram para todas as faixas etárias.
Abaixo segue a lista dos módulos para os
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
que têm o desejo de estudar a bíblia mais
profundamente. Facilitadora: Verônica.
Local: Última sala no mezanino (atenção
para a mudança)
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 de pré-adolescentes 12 a 14
anos. Com: João Vitor, Samantha e Fábio.
Local: sala do mezanino.

Culto do dia 02 de Março
(feriado)
Teremos culto normalmente no
domingo do feriadão de Carnaval. As
crianças participarão junto com os
adultos durante o louvor.

Coral IMeL Diadema
O Coral da IMeL Diadema iniciou suas
atividades na sexta-feira passada.
Caso tenha interesse em participar,
favor procurar pela Denise
(denise@diarioregional.com.br
(96111-2078)

Desperta Débora - “Mães de
joelho, filhos de pé”
Estamos iniciando em nossa igreja um
um grupo de oração com o objetivo de
orar pelos nossos filhos, pelos jovens da
nossa igreja e de todo o Brasil. Estaremos
afiliados ao Movimento “Desperta
Débora”, que é um movimento nacional.
Todas as mulheres estão convidadas a
participar. As reuniões acontecem aos
sábados, das 9h00 às 10h00. Local: sala
no mezanino. Mais informações com a
Valdete.

Almoço - 09/03
No dia 09/03 teremos almoço após a
Escola Dominical e Módulos. Convide
seus amigos e familiares. Esta é uma
iniciativa do Projeto “Ação entre Amigos”.
Marque em sua agenda.

Calendário da Igreja on line
Já está disponível em nosso site o
Calendário com as atividades da nossa
igreja.
Acesse nossa página: http://www.
imeldiadema.org.br Pedimos aos líderes
que consultem este calendário antes
de agendar as atividades do seu grupo
pequeno ou do seu ministério.

Eventos do Concílio
Acampamentos do Concílio
(Carnaval)
Ded 2014 (7 a 11 anos)
Restam apenas duas vagas para o Ded
2014: 1 para menino e 1 para menina.
Mais informações com Helena
(94668-6680)

Camping 2014
Todas as vagas para o Camping 2014
foram preenchidas.
No site (www.campingimel.com.br) será
informado qualquer possibilidade de
novas inscrições.

Cantinho Pessoal
Nasceu a Catarina Sawaki!
Com muita alegria comunicamos o
nascimento da Catarina, 3a. filha do casal
Kátia Sawaki e Johny. Parabéns à família
por mais esta benção do Senhor!

