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Boas vindas!

É uma grande alegria poder receber a todas
as pessoas que estão nos visitando nesta
noite. Sejam muito bem-vindos! Esperamos
que se sintam bem em nosso meio e voltem
outras vezes.

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

O nascimento do Rei Jesus
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
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.

“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: 6,7

feliz
aniversário!

notícias da
semana
Calendário de final
e início de ano

Anote em sua agenda como ficarão as
atividades da igreja neste período:
26/12 e 02/01/11: culto em conjunto
com as crianças. Não haverá culto
infantil separado nesses dois domingos.
09/01 a 30/01/11: culto dos adultos e
culto infantil no horário normal, às 9h

Escola Dominical em recesso

As classes, tanto de crianças como de
jovens e adultos, estarão em recesso de
19/12 a 06/02/11.
Agradecemos profundamente a
todos os professores e auxilares que
se dedicaram ao ensino das crianças
ao longo de todo este ano. Que o
Senhor os abençoe e renove as suas
forças mentais, emocionais e espirituais
nesse tempo de recesso. Agradecemos
também à equipe do Ministério Infantil
- Pritty, Elieth e Vanessa, pelo empenho
e dedicação!

Equipe de curto-prazo
para Ásia

No culto do último domingo (12/12)
levantamos uma oferta especial para
ajudar na visita que a equipe da AME
fará a alguns orfanatos de Mianmar
agora no natal. Foi levantado o total de
R$ 603,00.
A equipe já embarcou na madrugada
de ontem dia 18/12. O Norio Ito, da
nossa igreja, está indo também, junto
com a Margaretha e mais 3 profissionais.
Vamos lembrar de orar por eles.

Escotismo recesso

O Ministério do Escotismo encerrou as

atividades de 2010 no último domingo.
Se você tem interesse as vagas
continuam abertas para lobinhos
(crianças de 6 a 10 anos). As atividades
serão retomadas em 23 de janeiro de
2011, domingo, das 14h as 16h.

Informações: Pâmela
(14) 3413-4239
Email: pandinha_lac@hotmail.com
Veja o cartaz no mural. Interessados
falar com um dos pastores.

22/12 Valdete Oliveira Cruz
23/12 Christian Keiti Takeda
23/12 David Takeyuki Watanabe
24/12 Rafael Seiti Imuta (Teo)
25/12 Nobuko Takada

Obras em recesso

As obras avançaram bem, conforme
previsto no planejamento. Neste 1º
mês, foram executados os seguintes
serviços: remodelagem do palco,
reforço nas calhas (para evitar
transbordamentos da água da chuva)
e canaletas para passagem dos cabos
de som. Haverá agora um recesso de
15 dias e as obras recomeçam no dia
03/01/11.

Campanha IMeL Adorarte
Marília 2011

Se você tem interesse em conhecer
melhor ou envolver-se com o
ministério de dança, participe na
próxima campanha. Desta vez será
incluída a Estratégia de Esportes como
ação evangelística (Futsal). Esta área
exige dedicação exclusiva como as
demais estratégias (teatro, coreografia,
circo...). Os meninos e meninas
(maiores de 12 anos) que quiserem
optar por esta área deverão levar um
meião branco e um calção azul escuro.
É uma oportunidade para incluirmos
aqueles que desejam participar de
uma campanha, mas não se sentem
confortáveis com atividades artísticas
como a dança e o teatro.
Data: 14 a 23 de Janeiro
Idade mínima: 12 anos
Inscrições: até 05 de Janeiro

Feliz Natal!
Que Deus abençoe você
e a sua família.

cantinho
pessoal
Takeshi Ogoshi

Aos 65 anos de idade, o nosso querido irmão
Takeshi Ogoshi descansou no Senhor nesta
semana, na madrugada do dia 16, quintafeira. Sentimos a dor pela sua partida, mas
ao mesmo tempo, louvamos a Deus por seu
cuidado na vida do Takeshi. Vamos orar e dar
todo nosso apoio à D. Elza, esposa, às suas três
filhas, Sandra, Simone e Silvia, e à Juliana sua
netinha. Que o Senhor as console, juntamente
com todos os demais familiares e amigos.

