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.

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

Imortal (dança)

Treino todos os sábados das
9h00 às 12h00

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h30 às 21h00

ANIVERSARIANTES
06... Juliana Gerstenberger Rodrigues
06... Marcos Junji Yoshikawa
10... Luigi Koga Pereira
10... Nathália Lima Matias

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
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maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Bem Vindos!
Damos as boas vindas a todas as
pessoas que estão nos visitando
hoje. É uma alegria poder recebêlos em nosso meio. Esteja à
vontade para conhecer a nossa
igreja, conversar com as pessoas,
fazer perguntas. E antes de sair, dê
uma passada no balcão azul do
“Bem vindo”. Temos um pequeno
presente para você lá.

NOTÍCIAS DA SEMANA
Teatro Barrabás é hoje
Com muta alegria estamos recebendo
hoje um grupo de teatro de Curitiba,
para a apresentação da peça “Barrabás”.
Esperamos que você desfrute dessa
experiência e tenha um tempo de
reflexão na presença de Deus.

Vamos almoçar juntos?
Logo após o culto e a peça de Teatro,
será servido um almoço para todas
as pessoas . Você está convidado (a)
a permanecer e a desfrutar de alguns
momentos mais descontraídos, na área
de baixo da igreja. Estaremos vendendo
os tickets para o almoço (valor R$ 10) na
área externa do templo, perto da porta
de entrada.

Batismo em Abril
Teremos mais um batismo no dia 27
de Abril. Caso você tenha interesse
em se batizar nesse dia, procure a Pra.
Kátia o mais breve possível. O curso de
preparação já começou.

25/05

Módulos de Abril 9h00 às 10h00
1- Bases da Fé
Você que é novo na igreja e deseja
conhecer as bases da fé cristã, é nosso
convidado para este curso.
Haverá uma nova turma em Maio.
Aguarde mais informações.
2. Módulo Estudo da Bíblia
Este módulo continua com a prof.
Verônica na sala do espelho.
3. Módulo de batismo
Caso você tenha o desejo de se batizar
ou de conhecer melhor o seu significado,
está convidado para esta classe.
Pré-requisito: ter feito o módulo “Bases
da Fé”.
Datas: 30, 06, 13 e 20/04.
Sala: Berçário antigo (na casa), com a Pra.
Kátia

Assembleia Geral do Concílio 12/04, na Imel de Santana
Atenção delegados e líderes! No próximo
sábado, dia 12 de Abril, haverá Assembleia
Geral do Concilio com a finalidade de
deliberar a Aceitação das Doações de
Imóveis pela Igreja Metodista Livre do

Você é nosso convidado
para o Undoukay
Participe junto com sua família nesse dia especial de brincadeiras e ginkanas.
Todas as idades podem participar. O objetivo desse dia é estar junto com nossos
amigos e familiares, num ambiente mais descontraído.
Anote em sua agenda: 25 de Maio, a partir das 9h00 no clube Okinawa.
Caso deseje receber mais informações, deixe seu nome e endereço no balcão
do Bem Vindo.

Brasil e para a Eleição dos novos membros
da Junta Administrativa/Pessoa Jurídica.
Local: IMEL de Santana, a partir das 9:00.

Culto de Páscoa com Santa
Ceia - 20/04
Neste ano, vamos ter o nosso culto de
Pascoa no próprio feriado da Páscoa,
dia 20 de Abril. Vamos nos preparar em
oração para celebrarmos juntos a morte e
ressurreição de Jesus nesse dia! Faremos
a santa ceia nesse dia também.

JIMEL

16 de agosto de 2014

