DESTAQUE
Ouvidoria da
Imel Diadema

Novo canal para você encaminhar
suas sugestões, críticas ou
reclamações. Escreva para:

ouvidoria.imeldiadema@gmail.com

(este e.mail será administrado pelos
delegados).

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
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Igreja Metodista Livre
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
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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

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30

ANIVERSARIANTES

15... Júlia Nakamura
21... Ullisses Shimizu

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

Ninguém pode servir a dois
senhores; pois odiará a um e
amará o outro, ou se dedicará a
um e desprezará o outro. Vocês
não podem servir a Deus e ao
Dinheiro”.
“Portanto eu lhes digo: não se
preocupem com suas próprias
vidas, quanto ao que comer ou
beber; nem com seus próprios
corpos, quanto ao que vestir. Não
é a vida mais importante do que a
comida, e o corpo mais importante
do que a roupa?
Mateus 6:24-25

Imortal (hip hop)

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

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Próximo Evento

NOTÍCIAS DA SEMANA
Decisão da Reunião de
Prestação de Contas
Agradecemos a presença de todas as
pessoas que participaram da Reunião
de Prestação de Contas do domingo
passado. Um dos assuntos importantes
foi o projeto de envio do Pr. Rodolfo
e família ao Japão em Jan/2015. Foi
aprovado que a Igreja participará (do
caixa) com 1/3 do sustento total que o
Pr. Rodolfo precisa levantar para os três
anos. O restante, ele levantará com outras
igrejas irmãs e mantenedores individuais.
P.S. Caso você deseje ser um destes
mantenedores, procure o Pr. Rodolfo para
pegar o cartão de compromisso.

Anote em sua agenda o próximo evento e
aguarde mais informações:
29/06... Culto de Encerramento das
Atividades do 1º Semestre do Grupo
Escoteiro (manhã). Responsável: Ullisses
Shimizu

Eventos do Concílio
CQuerCer? - E aí, o que CQuerCer quando
crescer?”
Data: 07/06/14 (sábado)
Horário: das 13h30 às 19h00
Local: IMeL Santana. Rua Duarte de
Azevedo, 692 - Santana.
Mais informações nos cartazes afixados
nos murais

EBF 2014 - 10 à 13/07
Estão abertas as inscrições para Escola
Bíblica de Férias para as crianças de 7 à
11 anos e para equipe de apoio. Temos
ficha de inscrição no balcão Atividades.
Participe!!

Talkshow - 05/07
O Talkshow é como um programa de
entrevistas e, através dele, conheceremos
um pouco mais das histórias inspiradoras
e de superação de pessoas que confiaram
em Deus e hoje são servos fiéis. É aberto
a todos que quiserem participar, convide
seus amigos! O entrevistado será o Luis
Carlos Gouveia, o Luca!
Data: 05/07
Horário: 15h00
Local: IMeL Diadema

Vamos premiar o melhor personagem cosplay!

