DESTAQUE

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
Campanha do Agasalho - Estaremos
recolhendo roupas de frio. As doações
poderão ser colocadas dentro da caixa
próximo a entrada do templo.
Vamos Doar Calor!

Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

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

“Ainda veio a mim a palavra do
SENHOR, dizendo: Que é que vês,
Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de
amendoeira. E disse-me o SENHOR:
Viste bem; porque eu velo sobre a
minha palavra para cumpri-la”.
Jr. 1:11/12

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

Reflexão

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

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Deus vela sobre sua Palavra para
que ela se cumpra. Ele a guarda,
protege e mantém viva. Nós a lemos,
estudamos e obedecemos.
Em Agosto, vamos todos ler o
Evangelho de Marcos. Leia, medite,
e, juntos, vamos amadurecer no
conhecimento da Palavra de Deus.
Boa leitura!

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo Evandro Correa!
É com muita alegria que recebemos
em nosso meio hoje o Evandro
Correia. Ele é um dos líderes da
Igreja Batista Nações Unidas (IBNU) e
executivo da área comercial. Ele estará
compartilhando seu testemunho
pessoal e a Palavra do Senhor. Vamos
acolhê-lo com todo o calor.

Hoje temos 2a. Reunião de
Prestação de Contas
Atenção, todos os membros e pessoas
que estão frequentando a igreja, estão
convidados a permanecerem logo após
o culto para a 2a. Reunião de Prestação
de Contas, a ser feita pela liderança
estratégica. Serão apresentados relatório
das atividades, relatório financeiro,
planos e desafios para o 2o. semestre.
Sua participação, sugestões e opiniões
são muito importantes. Não deixe de
participar. Horário das 11 às 12hs.

Calendário de atividades 2o. semestre
Fique de olho nos eventos do 2o.
semestre. Você pode acessar a agenda
on line da igreja pelo site
(www.imeldiadema.org.br) ou pegar
uma cópia impressa que vamos estar
distribuindo no próximo domingo.

Pr. Seiji Kavano será o pregador
do próximo domingo
No próximo domingo teremos a presença
dos missionários Seiji Kavano, sua esposa
Taeko e seus três filhos. Eles estarão
compartilhando tanto no culto como na
escola dominical. Na sequência, teremos o
Pr. Júnior (18/08) e o Marcos Amado (25/08).

Encontro de Missões Proclame
- próximo sábado
Não deixe de participar neste
evento. Nesse dia, ouviremos o
compartilhamento do Pr. Seiji Kawano
sobre trabalho missionário no Japão, e
também uma palestra sobre Profissionais
em missão (Business in Mission) Será
um dia especial para sermos desafiados
e intercedermos pelos vários projetos
missionários.
Local: aqui em nossa igreja
Horário: 14h às 19h.
Promovido pelo Ministério de
Proclamação do Concílio Nikkei.

Voluntários para o Café
Sempre no final dos cultos, temos um
delicioso café e chá que são preparados
por voluntários. Hoje contamos apenas
com 4 pessoas. Precisamos urgentemente
de mais voluntários. Caso possa ajudar,
favor procurar o sr. Luiz ou a Simone.

Achados e Perdidos

Quando? dia 10 de Agosto, das 9h às 17h
Onde? IMeL de Mirandópolis.
Rua das Rosas, 445
Quem vai ministrar? Equipe VISA de
8 pessoas
Promovido pelo Concílio Brasileiro
Taxa: R$ 15,00 (material e almoço)
Mais informações no cartaz que está no
mural
Nosso desejo é conhecer a Cristo e
permitir ser transformado por Ele
através da nossa entrega total
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.

Caso tenha esquecido algum objeto
na igreja, temos uma caixa de Achados
e Perdidos em frente ao banheiro
masculino (próximo à quadra). Lá
encontram-se blusas, mochilas, guardachuvas, além de outros objetos. Quem
sabe você não encontre o que perdeu!

Evento
Curso especial de Arte e
Adoração com professores da
Universidade de
Spring Arbor (USA)
Vale a pena participar, especialmente os
músicos, dirigentes e pessoas que têm
interesse no ministério de louvor.

ANIVERSARIANTES
05... José Newton Matias (Zequinha)
06... Juliana Ogoshi
07... Lucca Koga Pereira
08... Luiz Caneparo
09... Silas do Nascimento Sousa

