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

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.

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

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

“Então, Jesus aproximou-se deles
e disse: ‘Foi-me dada toda a
autoridade dos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizandoos em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo, ensinando-os
a obedecer a tudo o que lhes
ordenei. E eu estarei sempre com
vocês até o fim dos tempos”.
Mateus 28:18-20

Aula de Inglês

ANOTAÇÕES

Proclamando o
Senhorio de Cristo a
todas as nações

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
“Em JULHO A IGREJA NÃO
FECHA E DEUS NÃO TIRA FÉRIAS
DA GENTE”!
Nossos cultos, tanto dos adultos como
o infantil, continuam normalmente
durante o mês de julho. Contamos
com a presença de todos para juntos
continuarmos adorando ao Senhor e
tendo comunhão uns com os outros!

A EBF está acontecendo agora
Cerca de 35 crianças e 45 equipantes,
entre adolescentes, jovens e adultos,
estão participando da EBF (Escola Bíblica
de férias) que começou ontem, dia 06 e
vai terminar na terça-feira às 12h00. As
crianças que chegarem ao culto hoje
junto com seus pais, são convidadas a
participar junto com as demais crianças
nas atividades da manhã.

Culto pós EBF em conjunto
com as crianças - 14/07
Atenção! No próximo domingo, dia 14,
teremos um culto em conjunto com as
crianças. O objetivo é ter uma interação
com o culto infantil, e também acolher
as crianças novas que vierem a participar
da EBF, juntamente com suas famílias.
Aproveite para convidar outras crianças e
seus pais para estarem conosco nesse dia.

1o. Encontro de Discipuladores
- Próximo domingo
Para aqueles que fizeram o curso
“Fazendo Discípulos”, estamos lançando o
desafio de começarem a discipular pelo
menos uma pessoa. E mesmo aqueles
que não puderam fazer o curso, estão
convidados a fazer parte deste grupo.
Vamos ter um primeiro encontro no
próximo domingo, dia 14, no horário dos

Cantinho Pessoal

módulos, com o objetivo nos apoiarmos
mutuamente e aprendermos juntos. Mais
informações com pra. Kátia.

Ore pela viagem do Pastor
Rodolfo - Julho/agosto

Recesso: Módulos e Escola
Dominical
Estamos em recesso dos módulos e da
escola dominical das crianças até o último
domingo de julho. Retomaremos as
atividades normais no dia 11 de agosto.
No dia 04 de Agosto teremos a reunião
de prestação de contas.

Outras atividades em recesso
Durante o mês de julho, as seguintes
atividades estarão em recesso e
retornarão no início de Agosto:
Inglês (turma da manhã da prof. Arlete)
Grupo Escoteiro
Sacode

Almoço no próximo domingo
Teremos almoço excepcionalmente no
domingo que vem, promovido pelo
grupo de adolescentes. Programe-se para
participar!

Proclame - 10/08
Já marcou em sua agenda? 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! A iniciativa é do Ministério de
Proclamação do Concílio Nikkei.
Local: aqui em nossa igreja
Horário: 14h às 19h.

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.

O pr. Rodolfo viajou na última terça-feira
(02/07) e já está no Japão. A viagem
correu tudo bem. Ele permanecerá lá
por 2 meses, no lugar do Pr Seiji, que
vem para o Brasil no final de Julho.
Acompanhe as notícias da sua viagem
pelo Facebook da igreja, ou direto no
Youtube (vídeos Rodolfo Veronese). E
principalmente, vamos sustentá-lo com
as nossas orações. Oremos pela Sandra e
as crianças também.

Férias
* a d. Antônia entrará de férias do dia 01
a 30/07;
* a Simone estará de férias do dia 15 a
28/07. Havendo qualquer necessidade
nesta área da secretaria, favor contatar a
pra. Kátia.

Voluntários para o Café
Precisamos urgentemente de voluntários
para preparar o café e o chá para o Culto
de domingo. Caso possa ajudar, favor
procurar o sr. Luiz ou a Simone.

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

ANIVERSARIANTES

09... Noemi Kuroda
11... Tércio Rinaldo O. da Silva
12... Rose Mary de Jesus S. Tenório

