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
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

ANOTAÇÕES
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

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

“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso
Deus, é o único Senhor. Ame o
Senhor, o seu Deus, de todo o seu
coração, de toda a sua alma e de
todas as suas forças.
Que todas estas palavras que hoje lhe
ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus
filhos. Converse sobre elas quando
estiver sentado em casa, quando
estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar.
Amarre-as como um sinal nos braços
e prenda-as na testa.
Escreva-as nos batentes das portas de
sua casa e em seus portões”.
Deuteronômio 6:4-9

Ensaio do Coral
Sábado - 14h30 às 16h00

Ensinando a fé aos
nossos filhos

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Evento “Arte na Adoração”

Culto da Família domingo
passado

Próximo Encontro de
Discipuladores

Ficamos muito felizes com o culto em
conjunto com as crianças, no domingo
passado. Várias crianças que participaram
na EBF pela 1a. vez estiveram presentes,
junto com seus pais. Foi um tempo muito
bom, em que pudemos sentir que somos
uma grande família. Vamos procurar
repetir mais vezes.

Tivemos o 1o. encontro dos
discipuladores no domingo passado, com
cerca de 10 pessoas. Vários não puderam
estar, por diversas razões, mas vamos
continuar os encontros uma vez por
mês, sempre nos domingos que houver
almoço. O próximo encontro será em
Agosto (aguarde a data certa). Se você
está disposto a discipular alguém, procure
a pra. Kátia para que possamos incluí-lo
no grupo.

Encontro de adoradores que buscam a
excelência!
Quando? dia 10 de Agosto, das 9h às 17h
Onde? IMEL de Mirandópolis (R. das
Rosas, 445)
Quem vai ministrar? equipe de 8 pessoas
- VISA Spring Arbor USA
Promovido por: Concílio Brasileiro
Quem é convidado? membros da equipe
de louvor e pessoas interessadas
Taxa: 15,00 (material e almoço)
Mais informações no cartaz que
está no mural.

2a. Reunião dos Líderes de
Grupos Pequenos - 03/08

Atividades em recesso

BEM-VINDA YUKO!
É com muita alegria que podemos
encontrar novamente a Yuko Matsudaira,
nossa querida irmã que está morando e
servindo ao Senhor no Japão Já há vários
anos. Ela estará compartilhando conosco
hoje, antes da mensagem. Vamos acolhêla com todo o nosso calor!

Oração pelo Rodolfo
Não se esqueça de orar pelo Pr. Rodolfo,
que está no Japão desde o dia 03 de
Julho. Se quiser acompanhar a sua
vagem, entre no Youtube e veja os vídeos
que ele está postando. Vamos lembrar de
orar também pela Sandra, Nicole e Vitória.

Mensagens especiais
em Agosto
Atenção! O mês de Agosto será especial.
Teremos quatro pregadores de fora
compartilhando seus testemunhos e
sua caminhada com Deus, tanto na vida
pessoal como ministerial. Não perca!
E convide seus amigos para estarem
conosco. Veja quem serão os preletores:
04- Margaretha Adwardana
11- Carlos Seiji Kavano (Japão)
18- Pr. Júnior (Igreja Capital Augusta)
25 - Marcos Amado

Atenção, você que é líder de um grupo
pequeno! No dia 03 de Agosto, 1o.
sábado, teremos a segunda reunião
geral de líderes dos grupos pequenos.
Sua presença é imprescindível! Caso não
possa comparecer, convide o co-líder do
seu grupo. Horário: 8:30, com
café da manhã.

Encontro de Missões
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.

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

Cantinho Pessoal
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.

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.

ANIVERSARIANTES

21 a 27/07
21... Newton Dói
23... Humberto Okubo
24... Vivian Sayuri Okina
25... Marco Roberto Brito da Silva (Scoboy)
25... Rodrigo Mota Messias
28/07 a 03/08
01... Helena Yumi Arimitsu
02... Adriana Nishimura

