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.

ANIVERSARIANTES
22/12 - Valdete de Oliveira Cruz
23/12 - Christian Keiti Takeda
23/12 - David Takeyuki Watanabe
23/12 - Lucy dos Santos Correia *
24/12 - Rafael Seiti Imuta
26/12 - Leonardo Oliveira Cruz Santos *
27/12 - Isaías Nascimento de Sousa
29/12 - Izis Maria Capalbo Buttner *
29/12 - José Carlos Machado *
29/12 - Sophia Rie Sawaki Nascimento *
31/12 - Mara Lúcia B. Arimitsu
01/01 - Felipe Damasceno
01/01 - Irene Vilas Boas
01/01 - Jéssica Santos de Souza
01/01 - Maria Violeta R. Paim
01/01 - Rodolfo Veronese
01/01 - Rosana Sant’anna
01/01 - Sônia Oliveira
01/01 - Thiago H. Arimitsu *
01/01 - Vanessa Siqueira Samejima
02/01 - Tarsila Y. Tachibana Nomoto
03/01 - Raquel Conceição P. Sousa
06/01 - Bergvania Maria Marbosa de Jesus Lima
06/01 - Patrícia A. Tokuyama
06/01 - Willians F. Pracher *
07/01 - Irla Vilas Boas
07/01 - Larissa Miamoto *
07/01 - Lilian de Brito Oliveira
07/01 - Sarah Naomi Shimizu *
08/01 - Neuza da Silva de Mattos
09/01 - Lilian Yukie Oji
11/01 - Milena de Lima Silva *
11/01 - Selma Aparecida Lisboa

* Participantes não membros
Caso seu aniversário não apareceu
na lista, envie um email para
imeldiademasecretaria@gmail.com

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração

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

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 8h30 às 9h30

Imortal (hip hop)

Sábado - 9h30 às 12h00
Treino de street dance e breaking

Ensaio do Coral

todas as Sextas-feiras das 20h às 21h30 e
apresentações nas últimas sextas do mês.
Expediente da secretaria: de 3ª e 6ª feira das 8 às 11h30.
Demais dias através do e-mail.
Contato:
tel 4057-3779 ou email: imeldiademasecretaria@gmail.com
ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o
estacionamento da frente (apenas aos domingos de manhã).
A taxa de uso é de R$ 20,00/mês. Falar com a Lucy.
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A chegada da luz
O povo que caminhava em trevas
viu uma grande luz; sobre os que
viviam na terra da sombra da
morte raiou uma luz...
Porque um menino nos nasceu, um
filho nos foi dado, e o governo está
sobre os seus ombros. E ele será
chamado Maravilhoso Conselheiro,
Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe
da Paz.
Ele estenderá o seu domínio,
e haverá paz sem fim sobre o
trono de Davi e sobre o seu reino,
estabelecido e mantido com justiça
e retidão, desde agora e para
sempre.

Isaías 9:2-7

recompense a cada um e derrame das mais
ricas bençãos sobre a sua vida e de sua família.

NOTÍCIAS DA SEMANA
BOAS VINDAS AOS VISITANTES!
Queremos dar as boas vindas a você que está
nos visitando nesta noite. Ficamos muito contentes com a sua presença e esperamos que
desfrute desse tempo de comunhão com o
nosso Deus e também com as pessoas.
CULTO NOS PRÓXIMOS DOMINGOS
Estamos entrando no período de férias escolares, mas a igreja não entra de férias! Teremos
culto normal nos próximos domingos, no
mesmo horário das 10:00. Se você não vai
viajar, esteja presente para juntos adorarmos
ao Senhor.
RECESSO DA ESCOLA DOMINICAL
Veja como ficará a programação das crianças
nos próximos domingos e no mês de Janeiro:
•Natal (20/12): ensaio às 18 horas, e culto em
conjunto com as crianças.
•Dias 27/12 e 03/01: culto em conjunto com
as crianças
•De 10/01 a 31/01: louvor em conjunto com
as crianças, seguido de atividade recreativa.
MUITO OBRIGADA À EQUIPE DO
MINISTÉRIO INFANTIL
Aproveitamos para agradecer a toda a equipe
do ministério infantil e do culto infantil, pela
dedicação ao longo de todo este ano. Nossas
crianças foram muto bem cuidadas. Oramos
para que o Senhor os abençoe e renove também as suas forças neste período de recesso.
AGRADECIMENTO
Agradecemos também a você que de alguma
forma cooperou com os trabalhos da igreja,
neste ano de 2015. Agradecemos imensamente a todos os voluntários, líderes, equipes
de ministérios, pela disposição em servir ao
Senhor, com toda a alegria. Que o Senhor

FÉRIAS DOS PASTORES
A Pra. Kátia vai estar de férias do dia 21/12 a
08 de Janeiro de 2016. E o Pr. Júnior, dos dias
21/12 a 10/01.
Vamos orar para que o Senhor renove as
suas forças físicas, mentais e espirituais nesse
período de descanso. Havendo qualquer
emergência neste período, favor entrar em
contato com a secretaria ou um dos membros
da liderança.
VIGILIA
Nossa última vigília do ano contou com a
presença de fiéis intercessores, que estiveram
orando e agradecendo até as 4h00! Houveram
momentos de testemunhos, compartilhamentos e louvor! Estaremos nos programando
para realizar a próxima em março e em novo
horário (das 18h00 às 24h00).
RECESSO SECRETARIA
A secretaria está de recesso no período de
28/12 a 07/01.

A igreja é a casa do Senhor e temos também que
considerá-la como a extensão da nossa casa!
Sendo assim queremos mais uma vez pedir para que todos que
utilizarem os espaços (especialmente a cozinha), que deixem
limpo ao final da atividade!
É muito bom os momentos de comunhão tomando um lanche,
comendo uma pipoca... mas vamos limpar tudo
(panelas, copos etc) ao final!!
Lembrando também que a limpeza da igreja é feita por uma
empresa terceirizada que tem um roteiro de limpeza fixo, não sendo
obrigação dela parar a rotina para organizar o que foi bagunçado!
E a Sra. Zilda sempre tem mostrado disposição para ajudar mesmo
não sendo sua obrigação, porém não podemos abusar!
O mesmo acontece com a manutenção dos espaços! O Sr. José tem
se esforçado ao máximo para manter nossa igreja bonita, pintada,
organizada etc! E além disso mantê-la segura! Por isso sempre que
alguém precisar utilizar os espaços da igreja é necessário AVISAR
E SOLICITAR à secretaria, para verificarmos se há outras atividades
programadas e esquematizarmos o fechamento de tudo ao final!
Contamos com a compreensão e apoio de todos!!

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

Obrigado!!!

