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

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

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

(Testemunho do Pr. Rodolfo Veronese no
dia 01/09/13)

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.
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

E sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o
bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados
segundo o seu propósito.
Romanos 8.28

Reunião de Oração das Mulheres

Aula de Inglês
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DESTAQUE

NOTÍCIAS DA SEMANA
Vigília de Oração - próxima
sexta-feira às 20h00
“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!

Chá de Mulheres - 21/09
Daqui a 2 semanas, teremos o nosso 6º
Chá de Mulheres. 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).

Módulos de Setembro
Veja abaixo os módulos que estão
acontecendo neste mês:
1) Bases da Fé, com Arlete. Todas as
pessoas novas que estão começando
a frequentar a igreja estão convidadas
a fazer este módulo que trata dos
fundamentos da fé cristã.
2) Módulos de Atos, com Verônica.
Aulas em vídeo com Prof. Luiz Sayão, e
discussão em grupo.
Local: templo de baixo.
3) 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.

Adols Night - 20/09
Evento voltado para jovens e
adolescentes. Com jantar e momentos de
comunhão e muita diversão.
Início das 20h00 até as 07h00 de sábado
A partir de 11 anos.
Taxa: R$ 10,00
Mais informações com Dolly, Lucas
Pereira e Pedrinho

Culto dos Jovens - 28/09
Culto organizado pelos jovens. Aberto a
todas as idades.
Horário das 19h00 às 22h00
Após o culto, teremos um momento de
confraternização.
Mais informações com Dolly, Lucas
Pereira e Pedrinho.

Encontro Missionário - 05/10/13
Miyanmar - Camboja - Indonésia - Japão
Marque desde já em sua agenda para
participar deste Encontro Missionário que
acontecerá no dia 05/10 aqui em nossa
igreja. Haverá a participação de obreiros
locais como o Pr. Pakep (Miyanmar) Ferni
(Indonêsia), Aline e Robson (missionário
da AME preparando para ir ao Camboja).
Horário: das 14 às 19h
Organização conjunta: IMEL Diadema,
AME e Ministério de Proclamação do
Concílio Nikkei.

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”

Agradecimento aos voluntários
para o Café
Agradecemos à Sônia que se dispôs a
nos ajudar com a café. Por ora, a escala
fica completa, mas se alguém mais
quiser ajudar, toda a a ajuda é sempre
bem-vinda. Obrigada!

ANIVERSARIANTES
08... Alexandre Ushima
09... Caique Santos
09... Fernando Bomfim Campos
10... Cléber Ramos Pedroso
11... Evelyn Cristina de Almeida
11... Paulo Bettiol
12... Jonatas André Takara

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

