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.

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.
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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!

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

Reflexão
O que significa
ter sucesso no
ministério?
“Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus,
em meu serviço a Deus. Não me atrevo a
falar de nada, exceto daquilo que Cristo
realizou por meu intermédio em palavra
e em ação, a fim de levar os gentios a
obedecerem a Deus, pelo poder de sinais
e maravilhas e por meio do poder do
Espírito de Deus...sempre fiz questão de
pregar o evangelho onde Cristo ainda
não era conhecido, de forma que não
estivesse edificando sobre alicerce de
outro...É por isso que muitas vezes fui
impedido de chegar até vocês. Mas, agora
planejo fazê-lo quando for à Espanha:.
Rm. 15: 17-20, 22,24.

Adultos

(Mensagem trazido pelo Pr. Marcos Amado,
missionário entre os muçulmanos por mais
de 20 anos, pastor batista).

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

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

DESTAQUE

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo de volta pr. Rodolfo
Com alegria recebemos de volta o
Pr. Rodolfo, que esteve por um mês e
meio no Japão substituindo o Pr. Carlos
Seiji Kavano. Agradecemos pelo apoio
e orações de toda a igreja. Ele estará
compartilhando durante o culto hoje
sobre sua caminhada de maturidade e
missões, e na escola dominical de sobre a
experiência no Japão.Participe!

Módulo Bases da Fé
começa hoje
Todas as pessoas novas que estão
começando a frequentar a igreja estão
convidadas a fazer este módulo de
5 semanas que se inicia hoje. Será
ministrado pela Arlete, no templo de
baixo.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 13/9
SEXTA-FEIRA - 20H
“Antes de tudo, pois, exorto que se use a
prática de súplicas, orações, intercessões,
ações de graça, em favor de todos os
homens ”1Tm2:1
Programe-se para participar deste
momento precioso de nossa Igreja.

Módulos em andamento
1) Módulos de Atos, com Verônica.
Aulas em vídeo com Prof. Luiz Sayão, e
discussão em grupo.Local: sala externa,
perto da escada.
2) Módulo de Maturidade e Ministério
(2ª parte), com Pra. Kátia. O curso aborda
as disciplinas espirituais, com vistas
ao crescimento na vida cristã, e a base
bíblica de dons e ministérios. Local:
templo de baixo.

Vagas abertas para o Curso de
Educação de Filhos
O sr. Kazuo e a Pra. Carmem, juntamente
com o Paulo e a Fátima, estarão
ministrando o Curso de Educação de
Filhos agora no 2o. semestre. Há vaga
para sete casais. Caso tenha interesse
em participar do curso, favor procurar
urgente o Paulo Campos ou a Simone.

Vinda do Pr. Pa kep
“Você pode exercitar seu coração
missionário entre os dias 02 a 16 de
outubro de uma das seguintes formas:
(1) recebendo alguns dias o Pr Pa kep,
de Myanmar, para se hospedar na sua
casa; ou (ii) ceder 1 ou 2 dias para servir
de motorista do Pr. Pa kep. Será uma
oportunidade única de abençoar e ser
abençoado através do testemunho vivo
de alguém que tem enfrentado grandes
lutas por amor a Cristo. Caso você queira
saber mais sobre como ajudar, fale com o
Marcos Abe ou envie um email para abe.
marcos1@gmail.com”

Consagração de Crianças 27/10
Estamos programando mais uma
Consagração de Crianças para o dia 27
de Outubro, 4o. domingo. Pedimos aos
pais que têm o desejo de consagrar seus
filhos (bebês ou crianças pequenas) que
procurem a pra. Kátia para que ela possa
passar todas as orientações. Lembramos
que a Consagração de Crianças não tem
sentido de batismo, mas é um ato de
entrega dos pais, no qual estes dedicam
seus filhos ao Senhor e comprometem-se
em criá-los nos Seus caminhos.

Voluntários para o Café
Ainda estamos precisando de mais 1 ou
2 voluntários que possam nos ajudar na
preparação do café que é servido logo
após o culto. Caso possa ajudar, favor
procurar a Simone. Obrigada!

Chá de Mulheres - 21/09
No próximo mês, no dia 21/09, teremos
o nosso 6º Chá de Mulheres, das 14:30
às 17:00. . O tema é: Superação. Nossa
preletora será a pra. Ana Paula Costa, da
Missão Kairós. O objetivo é evangelístico.
Traga uma amiga que ainda não é cristã.
Mais informações com Valdete e Arlete.
Temos convites na recepção.
(Ps.: Precisamos de brindes para sorteio:
creme hidratante, batom, sabonete, entre
outros).

ANIVERSARIANTES
04... Cintia Misikami
06... Edna Pereira dos Santos

Nosso desejo é conhecer
a Cristo e permitir ser
transformado por Ele
através da nossa
entrega total

