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
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
Pra. Kátia Okada | Pr. Rodolfo Veronese

Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 9h ás 10h
Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

1 Samuel 15:22
(com base na história de
Jonas - cap. 1 a 4)

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

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sábado - 10h às 11h30

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

Imortal (hip hop)

ANIVERSARIANTES

24... Vivian Sayuri Okina
25... Marco Roberto Brito (Scoboy)
25... Rodrigo Mota Messias
Agosto
01... Helena Yumi Arimitsu

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

O melhor e obedecer
Acaso tem o Senhor tanto prazer em
holocaustos e em sacrifícios quanto
em que se obedeça à sua palavra?
A obediência é melhor do que o
sacrifício, e a submissão é melhor do
que a gordura de carneiros.

Reunião de Oração das Mulheres

Adultos

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Férias

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo!
Queremos dar as boas vindas ao pastor
Jonas Madureira! É um prazer recebêlo em nosso meio no dia de hoje. Ele é
teólogo e filósofo, professor do Seminário
Servos de Cristo e do Instituto Betel
Brasileiro.

Consagração dos Dízimos - hoje
Conforme comunicado no domingo
passado, estamos realizando hoje a
consagração dos dízimos e ofertas.
JIMEL - 16/08
Local: Paraiso 48
Estrada Municipal do Carmo, 1.201 - SP
Horário: 7h00
Mais informações com Jeferson Santos ou
acesse o site: www.jimel.com.br

Pr. Rodolfo: está de férias neste final de
semana.
Simone: estará de férias na próxima
quinzena, dos dias 21/07 a 03/08.

Você já orou pelo
seu filho hoje?
Junte-se a nós
pelo movimento

Boletim
Informamos que o próximo boletim será
editado daqui a duas semanas.

Nosso desejo é
conhecer a Cristo
e permitir ser
transformado por
Ele através da nossa
entrega total

Desperta Débora
MÃES DE JOELHOS, FILHOS DE PÉ
Oração aos sábados das 10h às 11h
Local: Mezanino sala de oração n 4
Com: Valdete/Diva/Merciy/Maria

Recesso:

Aulas de Inglês. As aulas de inglês das
profª Arlete e Marlene estarão em recesso
durante o mês de Julho, retornando suas
atividades no início de Agosto.
Grupo Escoteiro. As atividades do
Grupo Escoteiro estarão em recesso
do dia 05/07 a 02/08, voltando suas
atividades no dia 09/08.
Escola Dominical. A Escola Dominical
(para crianças e adolecentes) estará em
recesso durante todo o mês de Julho. As
crianças assistirão o louvor junto com os
adultos e depois descerão para atividades
de recreação.
Módulos - também estarão em recesso.

O Senhor ouviu a minha súplica, o
Senhor aceitou minha oração.
Salmo 6.9

