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

Sempre fiz questão de pregar o
evangelho onde Cristo ainda não
era conhecido, de forma que não
estivesse edificando sobre alicerce
de outro. Mas antes, como está
escrito: “Hão de vê-lo aqueles que
não tinham ouvido falar dele, e
o entenderão aqueles que não o
haviam escutado”.

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

Romanos 15:20-21

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sábado - 10h às 11h30

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

02... Marcel H. Nomoto
04... Luiz Rafael Gouvêa
06... Fabiana Pereira Gomes
08... Celso Arimitsu

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

Como uma igreja nikkey, ou seja de
origem japonesa, temos um dever e um
chamado para com a nação japonesa.
Que possamos levar as boas novas de
Cristo àquela nação!

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Culto às 10 horas - próximo
domingo
Atenção para a mudança de horário! A
partir do próximo domingo, dia 09/03,
todas as nossas atividades de domingo
terão início às 10 horas. As crianças
também iniciarão suas atividades neste
mesmo horário (culto infantil seguido da
escola dominical).

Módulos às 9 horas antes do culto
A partir do dia 09/03, os módulos
acontecerão antes do culto, no horário
das 9h00 às 10h00. Anote em sua agenda
os módulos do mês de Março e Abril:
1. Módulo Bases da Fé - continua com a
Arlete, até o dia 16 de Março. Sala externa,
próxima à escada.
2. Módulo Estudo da Bíblia - continua
com a profa. Verônica. Sala no mezanino.
3. Módulo de Batismo - com pastora Kátia,
dias 16, 23 e 30 de Março.
4. Curso Básico (para os recém batizados)
- com pastora Kátia - 06, 13, 20 e 27 de
Abril

Curso Cristão Contagiante
Mais de um milhão de pessoas já
participaram deste curso, desenvolvido
pela Igreja de Willow Creek. Agora é sua
vez! Esta ferramenta foi desenvolvida
para que você tenha uma vida cristã
contagiante, e assim, possa compartilhar
sua fé com alegria. Ao aplicar os
princípios do treinamento a situações
da vida real e aos relacionamentos, você
vai identificar e desenvolver um estilo de
evangelismo que é eficaz para você.

INSTRUTOR: Prof. Marcelo Fraga (SEPAL)
Data do curso - 31 de Maio
Fizemos a consulta quanto à data para o
Curso Cristão Contagiante e 22 pessoas
colocaram o nome para o dia 15 de
Março. Agradecemos pelo retorno. Porém,
não foi possível confirmar a data com o
professor Marcelo Fraga. Fechamos com
ele uma nova data: 31 de Maio. Reserve já
em sua agenda!
Horário: das 9 às 17 horas .

Reunião dos Líderes de Grupo
Pequeno - 15/03
Todos os lideres de grupos pequenos
estão convidados para a 1a. reunião de
líderes do ano, que será no dia 15 de
Março, às 8:30 (com café da manhã). A
presença de todos é imprescindível!

Batismo - 30/03
No final deste mês 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.

Almoço domingo que vem
Teremos almoço no próximo domingo
(09/03), após o culto. Convide seus
amigos e familiares a permanecerem
na igreja para saborear uma deliciosa
refeição. Esta é uma iniciativa do Projeto
“Ação entre Amigos”.

Desperta Débora - “Mães de
joelho, filhos de pé”
Iniciamos no último sábado em nossa
igreja 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.

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)
Ontem começaram os acampamentos de
Carnaval do Concílio (Ded e Camping).
Pedimos a oração da igreja pela crianças
que estão participando, pelos monitores
e equipe.

