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reflexão
Jesus e as Crianças
“Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes
impusesse as mãos e orasse por elas. Mas, os discípulos
os repreendiam. Então, disse Jesus: ‘Deixem vir a mim
as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos Céus
pertence aos que são semelhantes a elas’.
Mateus 19: 13,14

ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o estacionamento da frente (apenas aos
domingos de manhã). A taxa de uso é de R$ 12,00/mês. Falar com a Lucy.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 09h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 09h00
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00

REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
IMORTAL - grupo de street dance
Responsáveis: Cintia e Danilo Hirayama
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Responsável: Maurício Huang
Encontros dos grupos nas
residências e em outros locais

Equipe de comunicação responsável pelo informativo: Cintia Misikami, Cristina Yumi Fukai, Guilherme Santanda, Rodrigo Makoto
Matsumura, Patrícia Nishimura, Sandra Hirayama Veronese.
Se você quiser colocar alguma informação no boletim, fale com a Simone (4057-3779) até quarta-feira de manhã.

notícias da
semana
BOAS VINDAS!

Damos as nossas calorosas boas
vindas a todas as pessoas que estão
nos visitando hoje. É um prazer poder
receber a cada um. Esperamos que
se sintam bem em nosso meio, e
desfrutem de um agradável tempo de
comunhão com o nosso Deus e uns
com os outros.

A CONSTRUÇÃO VAI
COMEÇAR!!

Amanhã começam as obras para
conclusão do nosso templo. Será
feita a instalação do forro, das
novas luminárias, parte elétrica e
remodelagem do palco. A previsão
é de 3 meses de obras. Vamos orar
por todas as pessoas que estarão
trabalhando nos próximos meses, e
também pela comissão de construção.

Congresso da AME/Antioquia
- sudeste da Ásia
Faltam apenas 7 dias para a
Conferência conjunta da AME e
Missão Antioquia, sobre o “SUDESTE
DA ÁSIA”. Encorajamos as pessoas
que tenham interesse em missões de
curto prazo na Ásia (especialmente
em Mianmar e Camboja) que
participem. Para mais informações,
falar com a Pra. Kátia.
Data: 12 a 15/11/2010
Taxa: R$ 240,00
Local: Vale da Benção, Araçariguama
(Km 50 da Rod. Castelo Branco)
Sites: www.missaoantioquia.com ou
www.amesperanca.com.br

Início do Escotismo
Com muita alegria,
comunicamos que iniciamse hoje as atividades de
Escotismo. A primeira
turma será de LOBINHOS
(de 6 a 10 anos). Horário:
sempre aos domingos, às
14:00hs. As famílias que têm interesse
em inscrever os seus filhos, podem
trazê-los hoje a tarde para o início
das atividades. E vamos orar para
que o Senhor abençoe o reinício
deste projeto, e a equipe que estará
trabalhando.

Ministério Japonês

Estamos tentando formar uma equipe
de apoio para o ministério em língua
japonesa. Mesmo que você não fale a
língua, você poderá participar desta
equipe missionária. A Pra. Carmem
Tsuruko Abe se propõe a ensinar a
lingua japonesa para a equipe. Caso
você tenha o desejo de servir nesta
área, favor procurar a Pra. Carmem ou
Kátia.

CULTO DE CONSAGRAÇÃO DE
CRIANÇAS (Bebês)
Hoje é um dia muito especial! Sete
crianças estarão sendo apresentadas

ao Senhor durante o nosso culto de
adoração. Parabenizamos os pais e
oramos para que o Senhor abençoe
de forma especial a cada criança.
Relembramos que este é um ato de
consagração por parte dos pais, no
qual estes dedicam seus filhos ao
Senhor e se comprometem a guiá-los
na instrução e na disciplina do Senhor.
É uma cerimônia voltada para bebês
ou crianças pequenas que não têm
idade suficiente ainda para fazer uma
escolha consciente. Posteriormente,
quando elas atingem a idade da
consciência, elas podem confirmar
estes votos, feitos por seus pais, por
meio do ato do batismo.

Concílio Anual
27 e 28/11/2010
Já marcou em sua agenda? O próximo
Concílio Anual será realizado nos dias
27 e 28 de Novembro de 2010. As
sessões de trabalho serão realizadas
aqui em nossa Igreja, no Sábado (27),
e o culto de encerramento será em
São Roque, no Acampamento Paraíso
48, às 10:00hs. Nesse dia 28/11 não
teremos culto em nossa Igreja, pois
iremos todos para lá.
Atenção! Caso você deseje ir de
ônibus, por favor, coloque seu nome
no Flip Chart que está na entrada
do salão. Precisamos saber se vamos
alugar 1 ou 2 ônibus. Os custos serão
todos cobertos pela Igreja.

Pr. Rodolfo e Família
Estarão de férias entre os dias 30 de
Outubro e 7 de Novembro.

feliz
aniversário!
07... Seian Yamauchi
08... Esther Yuri Matsuo
09... William Torita
13... Cláudia do Nascimento Ozono
13... Thiago Gouveia P. da Silva

