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.
Adultos

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sexta-feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes Sexta-feira - 16h30 às 18h00

Ensaio do Coral
SACODE
Quarta-feira - 14h30 às 16h00

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

“Por isso mesmo, empenhem-se para
acrescentar à sua fé a virtude; à virtude
o conhecimento; ao conhecimento o
domínio próprio; ao domínio próprio a
perseverança; à perseverança a piedade;
à piedade a fraternidade; e à fraternidade
o amor. Porque se essas qualidades
existirem e estiverem crescendo em sua
vida, elas impedirão que vocês, no pleno
conhecimento de nosso Senhor Jesus
Cristo, sejam inoperantes e improdutivos”
(vv. 5-8).
(Testemunho do Pr. Carlos Seiji Kavano)

Aula de Inglês

Sábado - 14h30 às 16h00

Rumo à maturidade II Pe. 1:3-11

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo Pr. Júnior
É com muita alegria que recebemos
hoje em nosso meio o Pr. Júnior, da Igreja
Capital Paulista. Ele estará compartilhando
conosco a Palavra do Senhor. Vamos
recebê-lo com todo o calor.

Reinício dos módulos hoje
1) Módulos de Atos, com Verônica. Aulas
em vídeo com Prof. Luiz Sayão, e discussão
em grupo.Local: templo de baixo.
2) Módulo de Maturidade e Ministério
(2ª parte), com Pra. Kátia. O curso vai
abordar as disciplinas espirituais, com
vistas ao crescimento na vida cristã, e a
base bíblica de dons e ministérios.

Módulo Bases da Fé
Todas as pessoa novas que estão
começando a frequentar a igreja estão
convidadas a fazer este módulo de 5
semanas. Será ministrado pela Arlete.
Início: 1o. domingo de setembro.

Retorno do Pr. Rodolfo
Após um mês e meio no Japão, servindo
na Imel de Takefu e Chiba, o Pr. Rodolfo
estará retornando nesta semana. Ele
chega em Guarulhos na quinta-feira, dia
22. Vamos orar pedindo a proteção do
Senhor para a sua viagem de volta.

Congresso de professores e líderes
de Escola Bíblica
Informamos que as inscrições para o
Congresso de Professores e líderes já
terminaram devido à grande procura.
Oito pessoas da nossa igreja vão
participar.

Almoço - próximo domingo
No próximo domingo teremos almoço

após a Escola Dominical e Módulos.
Convide seus amigos e parentes. Esta
é uma iniciativa do projeto “Ação entre
Amigos”.

Parabéns ao Coral
Ontem foi realizado o evento de
comemoração do 2º aniversário do coral
da nossa igreja. Parabenizamos todos
os integrantes do coral e oramos para
que o Senhor continue abençoando e
fortalecendo este ministério.

Curso de Educação de Filhos
em Setembro
O sr. Kazuo e a Pra. Carmem, juntamente
com o Paulo e a Fátima, estarão
ministrando o Curso de Educação de
Filhos a partir de setembro. Serão 7 casais.
Caso tenha interesse em participar do
curso, favor procurar urgente o Paulo
Campos ou a Simone.

Consagração de Crianças
Estamos programando mais uma
Consagração de Crianças para meados
de Setembro ou Outubro. Pedimos aos
pais que têm o desejo de consagrar seus
filhos (bebês ou crianças pequenas) que
procurem a pra. Kátia para que possa
passar todas as orientações e agendar a
data. Lembramos que a Consagração de
Crianças não tem sentido de batismo,
mas é um ato de entrega dos pais, no
qual estes dedicam seus filhos ao Senhor
e comprometem-se em criá-los nos Seus
caminhos.

Chá de Mulheres - 21/09
No próximo mês, no dia 21/09, 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. Já
temos convite na recepção
(Ps.: Precisamos de brindes para sorteio:
creme hidratante, batom, sabonete, entre
outros).

SACODE - Recesso
As atividades do SACODE, que
acontecem normalmente às quartasfeiras, continuam de recesso até o
final do mês de Agosto. Aguarde mais
informações.

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 na recepção.

Voluntários para o Café

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.

Sempre no final dos cultos, temos um
delicioso café e chá que são preparados
por voluntários. Hoje contamos apenas
com 4 pessoas. Continuamos precisando
de mais voluntários. Caso possa ajudar,
favor procurar a Simone.

Novos Cursos da
Faculdade Metodista Livre
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.

ANIVERSARIANTES

19... Maria Stela Simas
21... Stéphanie Takara
22... Edgard Magalhães Pereira
22... Sérgio de Souza Pires
24... Fábio Hideki Lagões
24... Luciano Nagai
24... Lucy Tiemy Iwase

