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.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

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

Mudaste o meu pranto em dança,
a minha veste de lamento em veste
de alegria, para que o meu coração
cante louvores a ti e não se cale.
Senhor, meu Deus, eu te darei graças
para sempre.
Salmos 30: 11~12

(Testemunho do Evandro Correa culto do dia 03/08/13)

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

Reflexões de um
sobrevivente

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo Pr. Seiji e família!
É com muita alegria que recebemos
hoje o pr. Seiji Kavano, sua esposa Taeko
e seus três filhos. Eles são missionários
do nosso Concílio servindo no Japão
já há mais de 10 anos. Eles estarão
compartilhando conosco hoje tanto no
culto como na escola dominical. Vamos
acolhê-lo com todo o calor.

Aula conjunta após o culto
Hoje, excepcionalmente, teremos
uma aula conjunta com o Pr. Seiji, das
11 às 12h. Todos estão convidados
a permanecerem após o culto
(adolescentes, jovens e adultos).

Testemunho do Evandro Correa
Fomos muito edificados na semana
passada com o testemunho do irmão
Evandro Correa. Para quem deseja ler
a sua história de vida, recomendamos
a leitura do seu livro “O sobrevivente
e suas experiências”, publicado pela
editora BOOOKS & IDEAS, 2012.

Reinício dos módulos
domingo que vem
1) Classe Bases da Fé, com Arlete. O
curso explora os fundamentos da fé
cristã. Indicado para pessoas novas que
estão começando a frequentar a igreja.
2) Módulo de Atos, com Verônica.
Aulas em vídeo com Prof. Luiz Sayão, e
discussão em grupo.
3) Módulo de Maturidade e Ministério
(2a. parte), com Pra. Kátia. O curso
explora as disciplinas espirituais, com
vistas ao crescimento na vida cristã, e as
bases bíblicas para exercício dos dons e
ministérios.

P.S. Classe de adolescentes - será
retomada em Setembro.

Livros para empréstimo
Estamos recomeçando hoje o sistema
de empréstimo de livros da biblioteca da
igreja. Dê uma olhada nos 2 expositores
de livros, ao lado da mesa do café, e leve
um para ler nesta semana. O Isaías é o
responsável pela biblioteca.
P.S. Pedimos às pessoas que retiraram
os livros da biblioteca há algum tempo
a gentileza de devolver ou renovar o
empréstimo. Obrigado!

Congresso de professores
e líderes de Escola Bíblica 23,24/08/13
Atenção, você que está envolvido
(a) com escola dominical e culto
infantil, não pode deixar de participar
deste congresso promovido pela
Editora Cristã Evangélica. Estamos
tentando formar um bom grupo
para participarmos juntos. Faça a sua
inscrição com a Simone, até o dia 19 de
agosto. Mais informações no mural.

Calendário de atividades 2o. semestre

existência. Haverá a comemoração na
Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana
da Paulicéia, com a participação de
outros corais: COMAVI, Koihananya,
Presbiteriano do Brasil. Todos estão
convidados a participar.
Data: 17/08
Horário: 19h00
Local. Rua 17 de Março, 438 - Vila
Paulicéia - SBCampo
Mais informações com
Denise ou D. Stela.

Achados e Perdidos
Caso tenha esquecido algum objeto
na igreja, temos uma caixa de Achados
e Perdidos em frente ao banheiro
masculino (próximo à quadra). Dê uma
conferida caso tenha perdido algum
objeto na igreja.

Chá de Mulheres - 21/09
No próximo mês, no dia 21/09, às
14h30, teremos 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.
Você não pode ficar de fora. Envolva-se!
Mais informações com Valdete e Arlete.
Já temos convite na recepção
(Ps.: Precisamos de brindes para sorteio:
creme hidratante, batom, sabonete,
entre outros).

NOVOS CURSOS DA
FACULDADE METODISTA LIVRE

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 estamos
distribuindo hoje junto com o boletim.

Veja no mural os novos cursos que a
Faculdade estará oferecendo neste
próximo semestre. Destacamos em
especial o curso “Reflexões sobre o
Sudeste Asiático” com o Pastor Pa Kep,
de Miyanmar, de 9 a 11/10. Veja outros
cursos bastante relevantes também.

2º Aniversário do Coral
da IMeL Diadema - 17/08

Atividades do SACODE
em recesso

Neste mês o coral da nossa igreja
está completando o seu 2o. ano de

feiras, continuam de recesso até o
final do mês de Agosto, em função da
agenda pessoal da Priscila. Aguarde
mais informações

As atividades do SACODE, que
acontecem normalmente às quartas-

ANIVERSARIANTES
14... Laura H. Fernandes
15... Aline Okura
16... Helena Watanabe

