DESTAQUE
Um Recado para você
Boletim Quinzenal - Informamos que
a partir do próximo mês o Boletim
passará a ser quinzenal, e não mais
semanal.

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

ANOTAÇÕES
Escreva aqui o que Deus falou com você
no culto de hoje!

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração

INFORMATIVO
24 DE AGOSTO | 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

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

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 10h às 11h

Imortal (hip hop)

ANIVERSARIANTES

24... Fábio Hideki Lagoes
24... Luciano Nagai
24... Lucy Iwase
26... Robson Miamoto
26... Mateus Barrionuevo Panelli
28... Gabriela Kazama

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

A fé que é palpável
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao
Senhor: “Olha, Senhor! Estou dando a
metade dos meus bens aos pobres; e
se de alguém extorqui alguma coisa,
devolverei quatro vezes mais”.
Jesus lhe disse: “Hoje houve salvação
nesta casa! Porque este homem
também é filho de Abraão.
(Leia toda a história em Lucas 19.1-10)
Salmo 101-1-3

Reunião de Oração das Mulheres

Adultos

Reflexão

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Inscrições abertas para o
Encontro de Casais - 12,13/09
Já fez a sua inscrição para o curso de
casais? Não perca esta oportunidade! O
preletor será o Pr. David Sales. Ele é pastor
e psicólogo, com grande experiência na
área de acompanhamento de casais.
Casais de namorados também podem
participar. Haverá equipe para crianças.
Mais informações e inscrições com Dani,
após o culto (mesa), ou durante a semana
com Simone, pelo e.mail:
imel-diadema@uol.com.br

Módulo de Ministério começou
- hoje
Começou hoje o módulo de Ministério,
voltado para as pessoas que se batizaram
recentemente ou estão se transferindo
de outras igrejas. As aulas tratam sobre
as bases bíblicas e a prática do ministério
cristão; incluindo também a questão dos
dons espirituais. Prof. Edson Samejima (Ed).
Local: Sala externa, próxima à escada.
P.S. Os demais módulos (Bases da Fé Teen e
estudo da Bíblia continuam normalmente).

Vigília de Oração - próxima
sexta-feira
Reserve esse dia para estarmos juntos,
intercedendo uns pelos outros e pelas
necessidades da igreja.
Horário: das 20h00 às 24h00

Almoço - próximo domingo
Reserve o próximo domingo para almoçar
na igreja, e aproveitar para ter alguns
momentos de comunhão com os irmãos
e amigos. Será feijoada e a renda será para
ajudar nos custos do ônibus para o JIMEL
(Jogos Metodista Livre)

TalkShow - próximo domingo

Consagração de Crianças - 28/09

Talkshow é um programa de entrevistas
que visa mostrar um pouco mais das
histórias inspiradoras e de superação de
pessoas que confiaram em Deus e hoje
são servos fiéis.
Entrevistado: Marcos Abe
Início: 15h00
Aberto a todos que quiserem participar!
Convidem os amigos e familiares!

Estamos programando mais uma
Consagração de Crianças para o dia
28 de Setembro, 4º domingo. A ideia
é fazermos uma cerimônia coletiva,
aproveitando a ocasião para convidar os
amigos e familiares. Relembrando que a
Consagração de Crianças não tem sentido
de batismo, mas é um ato de entrega dos
pais, no qual estes consagram seus filhos
ao Senhor e comprometem-se em criá-los
nos caminhos do Senhor. Solicitamos aos
pais que têm o desejo de consagrar seus
filhos (bebês), que procurem a pra. Kátia.

Reunião de Prestação de Contas
- 07/09
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
3º Reunião de Prestação de Contas que
acontecerá no dia 07/09, logo após
ao Culto. Na pauta, temos decisões
importantes a serem aprovadas pelos
membros.

Desfile 7 de Setembro - Grupo
Escoteiro
Neste ano o Grupo Escoteiro Leão de
Judá irá participar do Desfile de 7 de
Setembro que acontecerá aqui na cidade
de Diadema.
Mais informações no próximo Boletim
Informativo.

Chá de Mulheres - 20/09
Todas as mulheres etão convidadas para
o 7º Chá de Mulheres que irá acontecer
no dia 20/09, das 15h00 às 17h00 aqui na
igreja. Nosso foco é evangelismo, por isso
convide suas amigas que não conhecem
a Deus. Teremos pessoas que cuidarão das
crianças. O tema é: “Ah, se você soubesse...
“ e o preleitor será o Bispo José Ildo. Temos
convite na recepção.
(Ps.: Precisamos de brindes para sorteio:
creme hidratante, batom, sabonete, entre
outros)

Cantinho Pessoal
Viagem: Will
O William Bomfim viajou ontem para a
Itália. Ele irá estudar na Universidade de
Pádova durante 1 ano. Pedimos oração
para que Deus abençoe todo o período
em que ele estará na Itália e continue
a cuidar dos seus pais: Paulo e Fátima
Campos e do seu irmão Fernando.

Agradecimento
Gostaríamos de comunicar que o Projeto
Ação entre Amigos está encerrado.
Queremos agradecer a colaboração de
toda a igreja.

