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

NOSSAS ATIVIDADES
Módulos e Classe de Adolescentes
Antes do Culto, das 9h às 10h, a igreja oferece
classes de estudo bíblico para adolescentes e
adultos.

Atividade para Crianças
Temos Culto Infantil e Escola Dominical para as
crianças das 10 às 12h.

Culto Matutino
Domingo - 10h

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 - 9h ás 10h

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

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

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h30 às 21h00

ANIVERSARIANTES

11... Bernardo Sawaki
11... Patrícia Fujii Miamoto
13... Márcia Regina Queiroz
14... Enzo V. Perez
15... Danilo Hirayama

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

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Reflexão
Recuperando o fervor
espiritual
“Conheço as tuas obras, que nem és
frio nem quente; quem dera foras frio
ou quente!
Assim, porque és morno, e não és frio
nem quente, vomitar-te-ei da minha
boca...
Aconselho-te que de mim compres
ouro provado no fogo, para que te
enriqueças; e roupas brancas, para que
te vistas, e não apareça a vergonha da
tua nudez; e que unjas os teus olhos
com colírio, para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quantos
amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.
Eis que estou à porta, e bato; se
alguém ouvir a minha voz, e abrir a
porta, entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele comigo”.
Apocalipse 3:15-20

Reunião dos Líderes de Grupo
Pequeno - 15/03

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo (a) ao culto com
novo horário!
Estamos iniciando hoje, dia 09 de
Março, o novo horário das atividades de
domingo. Tudo acontecerá agora neste
período de 10 às 12 horas, incluindo
culto dos adultos, culto infantil e escola
dominical para crianças. Sejam todos
bem-vindos e vamos desfrutar juntos
deste momento de adoração ao Senhor e
comunhão uns com os outros.

Hoje temos almoço
Neste ano, os almoços acontecerão aos
segundos domingos. Então, hoje temos
almoço às 12 horas. Continuaremos
com a iniciativa de alguns irmãos “Ação
entre amigos”. Todos estão convidados
a permanecer e a saborear uma gostosa
refeição.

Módulos às 9 horas antes do culto
A partir de hoje, 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. Módulo de membresia - para os recém
batizados e pessoas vindas de outras
igrejas - com pastora Kátia - 06, 13, 20 e
27 de Abril

Todos os lideres de grupos pequenos
estão convidados para a 1a. reunião de
líderes do ano, que será no próximo
sábado, dia 15 de Março, às 8h30 (com
café da manhã). A presença de todos é
imprescindível!

Culto em Conjunto com as
Crianças - 23/03
No dia 23/03, os adultos e crianças terão
o momento de louvor juntos. É uma
oportunidade importante para que
os pais estejam junto com seus filhos
louvando e adorando a Deus. No horário
da mensagem, as crianças sairão para a
Escola Dominical.

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.

Curso Cristão Contagiante 31 de Maio
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)
Anote em sua agenda a data do curso 31 de Maio (manhã e tarde)

Teatro de Páscoa “Barrabás” 06 de Abril
No dia 06 de Abril teremos um teatro
chamado “Barrabás”, durante o culto. Será
parte das nossas celebrações de Páscoa
deste ano. Aguarde mais informações.
Uma ótima oportunidade de convidar
seus amigos.

Viagem “Das origens para
o futuro” com Pr. e Prof.
Valdemar Kroker
Israel e Jordânia
13 dias - 23 de abril a 5 de maio de 2014
Mais informações com a Verônica
(veronica.sdnascimento@gmail.com)
ou pelo tel. (41) 3018-1817/9942-2075/
email: mauricio@libermundo.com.br

