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

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.

Culto Matutino
Domingo - 10h

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 - 9h ás 10h

Reunião de Oração das Mulheres

Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

ANIVERSARIANTES

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 - 8h às 9h

Imortal (hip hop)

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

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30
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

Então o Senhor disse a Abrão: “Saia
da sua terra, do meio dos seus
parentes e da casa de seu pai, e vá
para a terra que eu lhe mostrarei.
“Farei de você um grande povo, e o
abençoarei. Tornarei famoso o seu
nome, e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem,
e amaldiçoarei os que o
amaldiçoarem; e por meio de
você todos os povos da terra serão
abençoados”.
Gênesis 12:1-3

Grupo Escoteiro Leão de Judá

04 a 17/jan
06... Bergvânia Maria B. Lima
06... Patrícia Akemi Tokuyama
07... Irla Vilas Bôas
07... Larissa Miamoto
07... Lilian de Brito Oliveira
07... Sarah Shimizu
08... Neuza da Silva de Mattos
09... Lilian Yukie Oji
11... Milena de Lima Silva
11... Selma de Aparecida Lisboa
13... Caio K. Soga
13... Gustavo Buttner de O. Patrício
13... Marlene Nascimento Souza
16... Maria de Fátima Teixeira B. Campos
17... Samara Yuri O. Andrade

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Nosso sentimento às vésperas
da viagem talvez seja o mesmo
de Abraão quando saiu da sua
terra, mudanças, inconstâncias na
rotina, incertezas etc mas também
assim como ele, guardadas as
devidas proporções claro, temos
experimentado uma presença
e comunhão com Deus muito
grande.
Pr. Rodolfo.

Presente Diário 2015

NOTÍCIAS DA SEMANA
FELIZ ANO NOVO!
Desejamos a todos os irmãos e amigos
um Feliz Ano Novo, cheio da presença e
das bençãos do nosso Pai celeste.

Eventos do
Concílio
IMeL Adorarte 2015

Por questões de agenda neste início
de ano, a santa ceia será ministrada
excepcionalmente no 2o. domingo deste
mês, quando a pra. Kátia estará de volta
das férias.

A campanha IMeL Adorarte 2015
acontecerá nos dias 16 a 25 de janeiro em
Sorocaba. A campanha é um evento que
mobiliza crianças, adolescentes, jovens e
famílias inteiras para se dedicarem a um
programa de discipulado e evangelismo.
Mais informações no site: www.
imeladorarte.com.br e no cartaz afixado
no mural

Culto em conjunto hoje

Ded 2015

Santa Ceia - 2º domingo

Hoje as crianças participarão com os
adultos durante todo o culto. Não haverá
culto infantil e nem escola dominical,
devido ao recesso do final de ano.

Atividades para crianças em
Janeiro
A partir do dia 11 de Janeiro, e até o dia
28, as crianças participarão do período de
louvor, com os adultos, e depois descerão
para uma atividade especial de recreação.
Por isso, venha para o culto e traga seus
filhos.

Recesso das Atividades
Anote em sua agenda o que estará em
recesso neste mês de Janeiro:
- Módulos de adultos - recesso até 28 de
Janeiro
- Grupo Escoteiro - recesso até 07/02
- Curso de Inglês com prof. Arlete recesso até 21/02
- Curso de Inglês com profª. Marlene recesso até 19/01
- Imortal - recesso até 07/02

O Ded (Acampamento Dente de Leite)
é um acampamento que acontece
anualmente no carnaval para crianças de
07 a 11 anos.
As inscrições estão abertas e poderão ser
feitas no site: www.ded.imel.org.br
Data: 14 a 17 de Fevereiro de 2015
Local: Acampamento Luz e Vida - Embura
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Camping 2015
O Camping é um acampamento que
acontece no carnaval para adolescentes
de 12 a 17 anos.
As inscrições já estão abertas e poderão ser
feitas no site www.campingimel.com.br.
Data: 14 a 17 de Fevereiro de 2015.
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Já está à disposição o Presente Diário 2015.
É uma publicação da Rádio Trans Mundial.
É um livro de auxílio especial diário que
permite que a nossa experiência seja
ampliada pela motivação de um texto
bíblico e de uma mensagem devocional.
Valor: R$ 5,00. Mais informações com a
Arlete.

Cantinho Pessoal
Viagem Pastor Rodolfo e
Família
Estamos quase lá! Agradecemos a todos
que tem nos apoiado e orado por nós.
Ainda temos alguns desafios e coisas para
fazer até irmos e pedimos que continuem

orando por nós.
Estaremos partindo no dia 13 às 4hs da
manhã mas estaremos no aeroporto a
partir das 22hs do dia 12.

Pra. Kátia está de volta
Após um período de férias, a Pra. Kátia
estará de volta ao trabalho a partir de
amanhã, dia 05/01.

Férias da Secretaria
A Simone, secretária da igreja, estará de
férias do dia 19/01 a 01/02. No período
de férias da Simone, a secretaria não
terá expediente. Havendo qualquer
necessidade nesta área de secretaria,
favor contatar a pra. Kátia pelo e.mail
okada.katia@gmail.com).

