Férias
Informamos que a d. Antônia entrará de
férias do dia 01 a 30 de julho. Pedimos
a colaboração de todos que respeitem
o descanso dela. Qualquer necessidade
procurar sr. Luiz e a Simone.

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.

ANIVERSARIANTES
30... Ana Beatriz Perez
Julho
02... Samantha Bernardo de Souza
03... Susie Kassumi Brito da Silva
04... Maria Aparecida Pereira
05... Alexandre Nakamura
05... Fábio Henrique Onishi
06... Lúcia de Fátima Nascimento
06... Tânia Lisboa
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Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 8h30

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

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

1 Coríntios 3:6-9

Adultos

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sexta-feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes Sexta-feira - 16h30 às 18h00

Ensaio do Coral
Sábado - 14h30 às 16h00

SACODE
Quarta-feira - 14h30 às 16h00

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

Eu plantei, Apolo regou, mas
Deus é quem fazia crescer;
de modo que nem o que planta
nem o que rega são alguma
coisa, mas unicamente Deus, que
efetua o crescimento.
O que planta e o que rega têm
um só propósito, e cada um será
recompensado de acordo com o
seu próprio trabalho.
Pois nós somos cooperadores de
Deus; vocês são lavoura de Deus
e edifício de Deus.

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Novo layout do Boletim
Gostou do novo layout do boletim
informativo? Esperamos que sim, e desta
forma você se sinta ainda mais motivado
a lê-lo. À medida em que a igreja cresce,
é cada vez mais importante aperfeiçoar
os nossos canais de comunicação para
que todos estejam bem inteirados dos
acontecimentos. Fique ligado e não deixe
de ler os boletins!

ORE PELA EBF PRÓXIMA SEMANA
Esta é a última semana de inscrições para
a Escola Bíblica de Férias, que terá início
no próximo sábado, dia 06/06. Não deixe
a inscrição do seu filho para a última
hora! E vamos interceder por todas as
crianças e todos os integrantes da equipe,
coordenadores, monitores, equipe de
programação e apoio. Que o Senhor dirija
todos os trabalhos e esteja tocando na
vida de cada pessoa.
Data: 06 a 09/07/2013
IDADE: crianças de 7 a 11 anos.
Local: Imel Diadema
Preço: R$ 60,00
Mais informações com Renato e
William (Coordenadores) e Lucas Pereira
(Secretaria)

Cerimônia de encerramento
do 1o. semestre Grupo Leão de Judá
Toda a igreja está convidada a
permanecer após o culto hoje para
a cerimônia de encerramento das
atividades do 1o. semestre, do grupo
escoteiro Leão de Judá. Aproveitamos
para parabenizar todos os chefes
pelo excelente trabalho que vêm

desenvolvendo nestes dois anos de
existência do grupo. Oramos para que
o Senhor continue derramando da Sua
benção sobre todo o grupo.

Proclame - 10/08

no mês de Julho, num dos domingos
após o culto. Aguarde a confirmação da
data (14 ou 21). E esteja orando desde já
para buscar a direção do Senhor quanto
a pessoa que você pode discipular. Mais
informações com pra. Kátia.

No dia 10 de Agosto teremos o
PROCLAME 2013.
Nesse dia teremos a presença do Pr.
Seiji Kawano compartilhando sobre
trabalho missionário no Japão e também
ouviremos sobre os vários projetos
missionários que as igrejas do nosso
concilio estão envolvidas.
Será um dia especial para intercedermos
pelos vários projetos e para sermos
desafiados!
Reserve a data em sua agenda!
Local: aqui em nossa igreja
Horário: 14h às 19h.

Módulos e Escola Dominical
A partir de hoje e até o último domingo
de julho, haverá um recesso dos módulos
e da escola dominical das crianças. Nesse
período, teremos apenas os cultos (adulto
e infantil). Retomaremos as atividades
normais no dia 11 de agosto. No dia 04 de
Agosto teremos a reunião de prestação
de contas.

1a. Encontro do Grupo de
Discipuladores
Para aqueles que fizeram o curso
“Fazendo Discípulos”, estamos lançando
o desafio de começarem a discipular ao
menos uma pessoa. E mesmo que você
não tenha tido a oportunidade de fazer
o curso, mas gostaria de engajar-se nesta
tarefa, está convidado a fazer parte deste
grupo. Vamos ter um primeiro encontro

Curso da Faculdade de
Teologia Metodista Livre
Aconselhamento Pastoral/Familiar
Módulo - Mestrado em aconselhamento
Data: 22 a 25 de julho
Horário: 19h00 às 22h30
Prof.: dr. Maruilson Souza
Local: Faculdade Metodista Livre
Mais Informações no cartaz afixado no
mural.

Cantinho Pessoal

Já conseguiu se situar dentro daquele
processo de crescimento pessoal? Quais
os desafios para que você possa avançar
para o próximo estágio? Encorajamos que
você procure alguém da igreja ou do seu
grupo de comunhão para compartilhar
sobre o processo de desenvolvimento
na vida cristã. Vamos nos encorajar
mutuamente ao crescimento contínuo
em direção à maturidade.

Recesso
Segue abaixo as atividades que entram
em recesso em julho e retornarão no
início de Agosto
Sacode
Grupo Escoteiro
Inglês (turma da manhã da prof. Arlete)

Parabéns Sandra & Clayton e
Christian & Solange
É com muita alegria que comunicamos
a toda a igreja o nascimento do Rafael
Kenzo Kohiyama, primeiro filho do casal
Sandra Ogoshi e Clayton, e também a
chegada da Jennifer Megumi Takeda,
filha do casal Christian e Solange Takeda.
As crianças nasceram no dia 26/06 com
saúde. Louvamos a Deus por elas. Mães
e filhos passam bem. Que o Senhor
abençoe ricamente as duas famílias.

Ore pela viagem do Pastor
Rodolfo - Julho/agosto
Nesta proxima quinta-feira, dia 02/07,
o Pr. Rodolfo estará viajando para o
Japão onde permanecerá por 2 meses.
Essa é uma viagem patrocinada pelo
nosso Concílio, em substituição ao Pr.
Seiji Kawano que virá para o Brasil com
a família, para um período de férias e
visita às igrejas. O pr. Rodolfo retorna
no dia 22 de Agosto. Hoje ele estará
compartilhando sobre esta viagem.
Aguarde. E vamos orar especificamente
pelos últimos preparativos e pela família
que ficará aqui no Brasil.

