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

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.
Aulas de Inglês
Adultos de Segunda-feira das 18h30 às 20h

Ensaio do Coral
Sexta-feira - 20h00 às 21h00
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ANIVERSARIANTES
03... Lucas T. Watanabe
04... Sueli S. Ogoshi Yamada
06... Edson Samejima

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

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Lidando com
relacionamentos
difíceis
“Vocês ouviram o que foi dito:
“olho por olho e dente por dente”
(Ex. 21:24). Mas eu lhes digo: Não
resistam ao perverso. Se alguém
o ferir na face direita, ofereça-lhe
também a outra. E se alguém quiser
processá-lo e tirar-lhe a túnica,
deixe que leve também a capa. Se
alguém o forçar a caminhar com
ele uma milha, vá com ele duas.
Dê a quem lhe pede, e não volte as
coisas àquele que deseja pedir-lhe
algo emprestado”. (Mt. 5:38-42). Ver
também Lucas 5;38-42

NOTÍCIAS DA SEMANA
Reunião de Prestação de
Contas
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
1ª Reunião de Prestação de Contas deste
ano, em que vamos apresentar os planos
para 2014. Participe! Será hoje, logo após o
culto, das 11h00 às 12h00. Sua presença é
muito importante.
P.S. Contamos com a ajuda dos pais
para olharem as suas crianças durante
a Assembleia, para que os professores
possam participar.

Reunião dos Professores da
Escola Dominical
Hoje, logo após a Reunião de Prestação
de Contas, haverá uma Reunião dos
Professores da Escola Dominical. Mais
informações com Karina.

Recomeçaram as atividades do
Grupo Escoteiro Leão de Judá
As atividades do G.E Leão de Judá
voltaram ontem, 01/02. Caso tenha
interesse em indicar crianças a partir de
7 anos, venha nos visitar no horário da
atividade, das 9h00 às 11h00.

Volta da Escola Dominical no
próximo domingo
Comunicamos a todos que as atividades
da Escola Dominical para as crianças
retornam no próximo domingo, 09/02.

Inglês Básico
Agora as aulas de inglês serão aos sábados.
Interessados entre em contato com a profª
Arlete Simões (arletesimoes@terra.com.
br/99524-9008)
Entre para a turma!

Cantinho
Missionário
Família Veronese
O pr. Rodolfo e sua família chegaram
de volta ao Brasil, depois de um mês no
Japão. Eles foram para passar apenas
um mês, com o objetivo de conhecer
melhor o contexto, fazer contatos e já ir
preparando a sua ida em 2015. Em breve
eles poderão compartilhar pessoalmente
como foi a experiência. Aguarde. E muito
obrigada pelas orações em favor da família.

Eventos do
Concílio
Acampamentos do Concílio
(Carnaval)
Você já fez sua inscrição para os
acampamentos que acontecerão no
carnaval? Não deixei para última hora!
Leia as informações abaixo e não perca
tempo!

Ded 2014
Data: 01 a 04 de março
Local: Acampamento Luz e Vida - Embura
Mais informações no cartaz afixado no
mural ou com a Simone
Inscrições pelo site: www.ded.imel.org.br

Camping 2014
Faixa etária: adolescentes de 12 a 17 anos.
As inscrições no site www.campingimel.com.
Data: 01 a 04 de março
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Cantinho
Pessoal
Ore pelos enfermos
* Sr. Sebastiào (marido da D. Antonia)
- vamos orar pelo tratamento de
quimioterapia e radioterapia que
vai começar em breve. Ele está bem
debilitado fisicamente. Ore para que o
Senhor o fortaleça física e espiritualmente.
* Guilherme (do Eldorado) - ele está se
recuperando bem do acidente que sofreu
há cerca de 3 semanas atrás. Continua
internado no Hospital das Clínicas. Vamos
continuar orando por ele e pela esposa
Andrea.

DESTAQUE

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

