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 (hip hop)

ANIVERSARIANTES

02... Maria Stela Simas
04... Cintia Misikami
05... Yuko Matsudaira
06... Edna Pereira dos Santos

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

Deus criou a família
para ser a base
Então o Senhor Deus fez cair um sono
pesado sobre Adão, e este adormeceu; e
tomou uma das suas costelas, e cerrou a
carne em seu lugar;
E da costela que o Senhor Deus tomou
do homem, formou uma mulher, e
trouxe-a a Adão.
E disse Adão: Esta é agora osso dos meus
ossos, e carne da minha carne; esta será
chamada mulher, porquanto do homem
foi tomada.
Portanto deixará o homem o seu pai e a
sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e
serão ambos uma carne.
E ambos estavam nus, o homem e a sua
mulher; e não se envergonhavam.
Gênesis 2:21-25

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Almoço - hoje
Hoje após ao Culto teremos almoço
na igreja. Aproveite para ter alguns
momentos de comunhão com os irmãos
e amigos, além de saborear uma deliciosa
refeição. Será feijoada e a renda será
para ajudar nos custos do ônibus que foi
utilizado no JIMEL (Jogos Metodista Livre).

TalkShow - hoje
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: Marcos Abe
Início: 15h00
Aberto a todos que quiserem participar!

Pastor Rodolfo
Hoje ele está pregando na igreja de
Santana continuando o seu trabalho de
divulgação do Projeto Japão entre as
igrejas do Concílio Nikkei. Vamos continuar
lembrando em oração dos preparativos
para a sua ida em Janeiro de 2015.

Reunião de Prestação de
Contas - próximo domingo
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
3º Reunião de Prestação de Contas que
acontecerá no dia 07/09, logo após
ao Culto. Na pauta, temos decisões
importantes a serem aprovadas pelos
membros. Não deixe de participar.
Horário: 11:40 às 12:20

Inscrições abertas para o
Encontro de Casais - 12 e 13/09
Temos apenas mais dois domingos para
as inscrições para o curso de casais
que acontecerá nos dias 12 e 13/09 de
Setembro. Não deixe a sua inscrição para
a ultima hora! O preletor será o Pr. David
Sales. Ele é pastor e psicólogo, com grande
experiência na área de acompanhamento
de casais.
Haverá equipe para crianças.
Mais informações e inscrições com Dani,
após o culto (mesa), ou durante a semana
com Simone, pelo e.mail:
imel-diadema@uol.com.br

Módulo de Ministério
Começou no último domingo o módulo
de Ministério, voltado para as pessoas
que se batizaram recentemente ou estão
se transferindo de outras igrejas. As aulas
tratam sobre as bases bíblicas e a prática
do ministério cristão; incluindo também a
questão dos dons espirituais. Prof. Edson
Samejima (Ed). Local: Sala externa, próxima
à escada.
P.S. Os demais módulos (Bases da Fé Teen e
estudo da Bíblia continuam normalmente).

Desfile 7 de Setembro - Grupo
Escoteiro
Neste ano o Grupo Escoteiro Leão de
Judá irá participar do Desfile de 7 de
Setembro que acontecerá aqui na cidade
de Diadema.
A Prefeitura de Diadema não enviou o
horário em que o Grupo Escoteiro irá
desfilar. Enviaremos esta informação pelo
egroups e Facebook da igreja.

Chá de Mulheres - 20/09
Todas as mulheres estão convidadas para
o 7º Chá de Mulheres que irá acontecer
no dia 20/09, das 15h00 às 17h00 aqui na
igreja. Convide suas amigas e familiares
para passarmos uma tarde muito
agradável juntas.
Tema: “Ah, se você soubesse... “.
Preletor: Bispo José Ildo.
Haverá equipe para crianças. Temos
convite na recepção.
P.S: Precisamos de brindes para sorteio:
creme hidratante, batom, sabonete, entre
outros.

DESTAQUE
Ouvidoria da
Imel Diadema

Novo canal para você encaminhar
suas sugestões, críticas ou
reclamações. Escreva para:

ouvidoria.imeldiadema@gmail.com

(este e.mail será administrado pelos
delegados).

