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.

Reunião de Oração

INFORMATIVO
22 DE JUNHO | 2014

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

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

ANIVERSARIANTES

23... Afonso Agripino da Silva
23... Paulina Messias Liberto
23... Luciane de Almeida
25... Déborah Nascimento Lo Russo
25... Luís Carlos Gouveia Pereira
26... Jennifer Takeda
26... Rafael Kenzo Kohiyama
26... Betânio Ercílio da Silva
28... Adriana de Jesus Santos
28... Júlia Borges
28... Pedro Francisco Correia

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

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

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

O amor de Cristo
“Pois o amor de Cristo nos
constrange, porque estamos
convencidos de que um morreu
por todos...e Ele morreu por todos
para que aqueles que vivem já
não vivam para si mesmos, mas
para aquele que por eles morreu e
ressuscitou”.
II Co. 5:14,15.

Reunião de Oração das Mulheres

Adultos

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Culto de Jovens e Jantar Temático 28/06
No próximo sábado estaremos realizando
aqui na igreja o primeiro Culto de Jovens
deste ano com Jantar Temático com
o tema Japão. Venha vestido a caráter!
daremos uma premiação para o melhor
cosplay (fantasia). Participe!!
Horário: 19h às 21h
Idade: 11 à 20 anos
Valor R$ 10
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

Desperta Débora - “Mães de joelho,
filhos de pé”
Temos um grupo de oração em nossa
igreja com o objetivo de orar pelos
nossos filhos, pelos jovens da nossa igreja
e de todo o Brasil. Estamos afiliados ao
Movimento “Desperta Débora”, que é um
movimento nacional. Todas as mulheres
estão convidadas a participar. As reuniões
acontecem aos sábados, das 10h00 às
11h00. Local: sala no mezanino. Mais
informações com a Valdete.

Recesso: Aulas de Inglês
Informamos que as aulas de inglês
das profª Arlete e Marlene entrarão
em recesso durante o mês de Julho,
retornando suas atividades no início de
Agosto.

Férias
Informamos que a d. Antônia entrou de
férias no dia 16/06 e voltará às atividades
no dia 15/07. Dúvidas, fale com a Simone
ou com o sr. Luiz Caneparo.

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!!
Próximo Evento
29/06... Culto de Encerramento das
Atividades do 1º Semestre do Grupo
Escoteiro (manhã). Responsável:
Ullisses Shimizu

Interessado
em ajudar
neste evento?
Fale com o
Fábio Pereira
ou Rosana
Yamamoto.

