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

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

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.
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

27... Lídia Cristina O. Imuta (Lidinha)
28... Kátia Cristina da Silva Lima

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

Pois pela graça que me foi dada digo
a todos vocês: ninguém tenha de si
mesmo um conceito mais elevado do que
deve ter; mas, pelo contrário, tenha um
conceito equilibrado, de acordo com a
medida da fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um
corpo com muitos membros e esses
membros não exercem todos a mesma
função, assim também em Cristo nós,
que somos muitos, formamos um corpo,
e cada membro está ligado a todos os
outros.
Romanos 12:3-5
São nos relacionamentos que a
transformação que Cristo efetua em
nós aparecem mas também são através
deles que ela acontece. Busque ser
transformado pelos outros e ser agente
de transformação na vida de outros.

Aula de Inglês
Adultos

Sendo transformados
pela ajuda uns dos
outros

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

(Pr. Rodolfo Veronese - 16/03/2014)

NOTÍCIAS DA SEMANA
Celebração do Batismo - hoje
É com muita alegria que celebramos
hoje mais um batismo. Dois irmãos
nossos estarão declarando publicamente
a sua fé em Jesus e seu compromisso em
segui-lo por toda a vida. São eles: João
Batista de Assis e Mateus Queiróz da
Silva. Dê um abraço em cada um deles
e ore para que continuem firmes na sua
nova vida em Cristo.

Almoço - 06/04
Excepcionalmente no mês de abril,
faremos o nosso almoço no 1o. domingo,
e não no 2o., em razão do Teatro “Barrabás”.
Aproveite para convidar seus amigos para
ficarem para o almoço.

Assembleia Geral do Concílio 12/04, na Imel de Santana
Haverá uma Assembleia Geral do
Concilio no próximo dia 12 de abril com
a finalidade de deliberar a Aceitação das
Doações de Imóveis pela Igreja Metodista
Livre do Brasil e para a Eleição dos novos
membros da Junta Administrativa/
Pessoa Jurídica. Os pastores e delegados
são convocados para esta Assembléia, a ser
realizada na IMEL de Santana, a partir das 9h.

Bases da Fé - Nova Turma!
Você que frequenta nossa igreja há pouco
tempo e deseja saber mais sobre as
bases da nossa fé, é nosso convidado
para a nova turma do Curso BASES DA
FÉ. Profª. Arlete Simões
De 30/03 a 06/05, das 9h00 às 10h00

Módulo Estudo da Bíblia
Este módulo continua com a prof.
Verônica na sala do espelho as 9h00.

Módulo de batismo
Estamos iniciando uma nova turma de
batismo no próximo domingo, dia 30 de
Abril, com a Pra. Kátia. Caso você já tenha
feito a classe Bases da Fé e tenha o desejo
de se batizar, está convidado para esta
classe. Mesmo as pessoas que ainda têm
dúvidas se querem se batizar agora ou
não, podem fazer o curso para entender
o significado e decidir depois. O próximo
batismo será em 27 de Abril.

Pr. Rodolfo em São José dos
Campos
Hoje o Pr. Rodolfo está ministrando na
IMeL de São José dos Campos como
parte da divulgação do seu envio pelo
projeto Japão. Estejam orando para
que Deus possa usá-lo para abençoar a
igreja de lá.

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

Congresso de Professores e
Líderes - 25 e 26/Abril
Atenção você que está envolvido(a) com
a Escola Dominical e Culto Infantil, não
pode deixar de participar deste congresso
promovido pela Editora Cristã Evangélica
que acontecerá em Atibaia. Estamos
tentando formar grupo para participarmos
juntos. As inscrições podem ser feitas com
a Karina ou com a Simone. Nos murais
você encontrará informações sobre as
oficinas e seminários.

Curso Cristão Contagiante 31/Maio
Já anotou em sua agenda? Dia 31 de
maio, o dia todo. Encorajamos que todos
os membros façam este curso. Uma
ferramenta muito útil para todos aqueles
que desejam compartilhar a sua fé com
outros.
Ministrador: Prof. Marcelo Fraga
Horário: manhã e tarde
Aguarde mais informações.

Fiquem atentos que em breve será divulgada a
data da COPA FUSTAL 2014 !!!!

