anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
sábados, das 9 às 11h. Interessados em
conhecer o movimento escoteiro, entre
em contato com a secretaria da igreja
no tel. 4057-3779.

Aulas de Inglês

Adultos
2ª feira - 18h30 às 20h00
6ª feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes
6ª feira - 16h30 às 18h00

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 Ensaio do Coral
assuntos.
Todo sábado das 14h30 às 16h00.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

SACODE
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

Aulas de Teclado

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

Reunião de Oração
das Mulheres

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. Grupo direcionado ao público
feminino com momento de reflexão,
oração e compartilhamento.

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
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facebook.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
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reflexão

FILEMOM
Leia este livro durante esta semana e faça
uma reflexão: Com quem você mais se
identifica?
1. Onésimo – você é um cristão novo na
fé, reconciliado com Deus e buscando
a reconciliação com as pessoas a quem
você prejudicou? Ore para que Deus
prepare o momento certo, então busque a
reconciliação.
2. Filemom – você é um cristão maduro na
fé, que cuida dos irmãos, que perdoa e está
disposto a dar nova chance aos arrependidos?
Ore para que você amadureça ainda mais
através dos seus relacionamentos na Igreja.
3. Paulo – você é um líder da Igreja, de um
Grupo Pequeno, de um Ministério, de um
Projeto, ou de uma família? Ore para que
você tenha sabedoria e amor para cuidar dos
que estão próximos a você, buscando sempre
a unidade entre os irmãos.

notícias
da semana
Assembleia Geral com eleição
dos delegados - hoje

Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
Assembleia que acontecerá hoje imedia
tamente após o Culto. Todos os membros
e participantes estão convidados a participar. Se você tem dúvida quanto à sua
membresia, dê uma olhada na lista de
membros que está afixada no mural na
entrada do templo.

Orientações para a eleição
de Delegados

Hoje elegeremos três delegados como
representantes da Igreja. A liderança fez
uma revisão do papel e das responsabilidades destes delegados. Leia abaixo, e
com base nestes critérios, escolha os seus
candidatos:

Papel perante o Concílio

•servir de elo entre a igreja e o Concílio:
•Representar a igreja local (nas votações
e discussões de temas)
•Comunicar as decisões do Concílio e
outras informações relevantes.

Papel perante a Igreja:

•servir de interlocutor
•Acompanhar e fiscalizar as decisões e
planos da liderança
•Convocar Assembleias Extraordinárias
quando houver necessidade (ex: mudança
de pastor, problemas no direcionamento
que a liderança estiver dando à igreja, etc)
•Ser o porta-voz da igreja nas Assembleias
Gerais

Requisitos para ser um
Delegado

•Ser membro em plena comunhão da
igreja
•Não ser membro da liderança estratégica

(para poder atuar com imparcialidade)

Culto direcionado aos
adolescentes.

Dia 23/02 às 18h30 - É uma grande
oportunidade de reunir todos os jovens
e ouvir a mensagem com o
Pr. Rodolfo Veronese.
Convide seus amigos!

Volta da Escola Dominical

Comunicamos a todos que as atividades
da Escola Dominical, tanto de crianças
como de adultos, retornam no próximo
domingo (24/02).
Veja os temas dos módulos e faça sua
inscrição hoje sem falta.

Restauração recomeça no
próximo domingo, 24/02

Atenção! As atividades do projeto Restauração recomeçam no próximo domingo, dia 24. Como no ano passado,
as atividades acontecerão sempre aos
4os domingos, com exceção de quando
houver feriados prolongados. Fique
atento aos avisos! Sempre que houver
o Restauração a tarde, haverá também
almoço após o culto e escola dominical.

Inglês

Inscrições abertas para crianças, adolescentes e adultos.
Manhã, tarde e noite.
Investimento: R$ 60,00 mensais - aula
uma vez por semana (1h30)
Se você tem interessse, entre em contato
com Arlete Simões:
arletesimoes@terra.com.br ou
99524-9008

Cursos & Eventos

Curso - Os Profetas Bíblicos Isaías, Miqueias, Oseias e Malaquias
e o Evangelho de Mateus.
O curso será ministrado pelo professor
Anderson de Oliveira Lima nos dias 04, 11,
18 e 25 de Março.
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Cantinho Pessoal
Oração pelos enfermos
1) Agradecemos pelas orações em favor
da Patrícia Fuji. A cirurgia correu conforme
o planejado e ela se recupera bem no
hospital. Deve ter alta em breve.
2) A Sra. Kimi Kubota, mãe da Maky,
também já teve alta do hospital e passa
bem em casa. Ela segue com o tratamento
da arritmia.
3) Vamos continuar intercedendo pelo
nosso irmão Seian, que segue no mesmo
estado. Oremos pela família também.

Aniversariantes

18... Fabiana Alessandra Arimitsu
21... Maky Kubota
21... Rodolfo Ângelo Gersternberger
21... Vera Karasudani
23... Cristina Yumi Fukai
23... Humberto Onishi

23... Maria Aquiko Watanabe

Parabéns!

Hoje temos almoço na igreja

Todos estão convidados a permanecer
para o almoço, que será servido logo
após a Assembleia. Lembrando que este
almoço faz parte da iniciativa de alguns
irmãos chamada “Ação entre amigos”.

1ª Vigília de Oração - 01/03

Venha participar da primeira vigília do ano.
Juntos, vamos adorar a Deus
e orar para que este seja mais um ano
vitórias em nossa Igreja! Dia 01 de março
(sexta-feira) - das 20 às 24h

SACODE - (Saúde Corpo Diálogo Enfrentamento)
Na próxima 4ª feira (20/02), reiniciaremos as atividades do Sacode.
Espaço em que trabalhamos questões relacionadas ao nosso corpo,
memória, cognição, saúde. Todas as 4ª feiras, das 14h30 às 16h. Mais
informações com Priscila Shimizu

