DESTAQUE
Boletim quinzenal

Faremos uma experiência nos
próximos 2 meses, editando o
boletim quinzenalmente, ao invés de
semanalmente. A razão é que temos
tido muitos avisos repetidos ao longo
do mês. Então, fique de olho nos
boletins do 1o., 3o. e 5o. domingos
de cada mês.

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.

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

Reunião de Oração

Reflexão
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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

Uma coisa
E respondendo Jesus, disse-lhe:
Marta, Marta, estás ansiosa e
afadigada com muitas coisas, mas
uma só é necessária;
E Maria escolheu a boa parte, a
qual não lhe será tirada.
Lucas 10:41-42
Uma coisa pedi ao Senhor, é o
que procuro: que eu possa viver
na casa do Senhor todos os dias
da minha vida, para contemplar a
bondade do Senhor e buscar sua
orientação no seu templo.
Salmos 27:4

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

(mensagem trazida pelo pastor
David Rocha)

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

ANIVERSARIANTES

05... Flávio de Oliveira
08... Renato Okina
10... Vera Caneparo
16... Maria de Fátima Campos
17... Graziela Josefa da Silva Lima
17... Josenice Correia (Nice)

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

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Talkshow - 19/10

NOTÍCIAS DA SEMANA
Confraternização dos Grupos
Pequenos - próximo sábado
Atenção participantes de grupos
pequenos! No próximo sábado
(11/10), a partir das 18 horas, teremos
a confraternização anual de todos
os grupos. Para o jantar, teremos um
delicioso churrasco. Contamos com a
colaboração de todos os grupos, trazendo
os complementos do churrasco, bebidas e
sobremesas. Mais informações com Alice,
Yumi ou pra. Kátia.

Próximo Batismo
Se você já tomou uma decisão por Jesus
e deseja se batizar ou conhecer melhor o
significado do mesmo, procure um dos
pastores o mais breve possível. O próximo
batismo está agendado para o dia 19, 3o.
domingo de Outubro.

Módulo sobre Ministério e
Estudo da Bíblia
Temos dois módulos acontecendo neste
período:
1) Estudo da Bíblia, com a profa. Verônica
(sala ao lado da cozinha)
2) Módulo sobre Ministério, com o prof.
Edson Samejima (sala do espelho)

Almoço - 19/10
No dia 19/10 teremos almoço na igreja.
Programe-se para permanecer na igreja e
saborear uma deliciosa refeição

Talkshow é um programa de entrevistas
que visa mostrar um pouco mais das
histórias inspiradoras e de superação de
pessoas que confiaram em Deus e hoje
são servos fiéis.
Entrevistado: Pr. Rodolfo Veronese
Início: às 14h00
Aberto a todos

50o. Concílio Anual Nikkei 01 de Novembro
Todos os Delegados e Líderes estão
convidados a participar das sessões do
Concílio Anual, a serem realizadas no dia
01 de novembro de 2.014, em São Roque
(Paraiso 48).

Culto de de Encerramento
do Concílio Anual - 02 de
Novembro
Todos os membros estão convidados
a celebrar o culto da família Metodista
Livre no dia 02 de novembro às 10h00, no
Paraiso 48 (http://paraiso48.com.br/). Neste
ano, haverá a ordenação do Pastor Rodolfo
Veronese e a cerimônia de envio da
Família Veronese Hirayama para o campo
missionário do Japão, Vamos prestigiá-los
esse dia.

TomorrowNight
em novembro

