DESTAQUE

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO

3 DE NOVEMBRO | 2013

Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja oferece
classes de estudo bíblico para as crianças e
adultos. As classes infantis são divididas por
idade e as dos adultos, por assuntos.

Igreja Metodista Livre
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br

Grupos Pequenos

Pra. Kátia Okada | Pr. Rodolfo Veronese

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

O telefone de Deus

Reunião de Oração
Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 8h30

Clame a mim e eu responderei
e lhe direi coisas grandiosas
e insondáveis que você não
conhece.
Jeremias 33:3

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
Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sexta-feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes Sexta-feira - 16h30 às 18h00

Adultos

Ensaio do Coral
Sexta-feira 20h00 às 21h00

ANIVERSARIANTES
03... Fábio Pereira dos Santos
03... Sandra Regina Ogoshi
05... Jefferson Santos Souza
07... Seian Yamauchi

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

REFLEXÃO

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA

Culto de Encerramento do
Concílio Anual - Hoje

Durante todo o dia ontem, pastores
e delegados estiveram reunidos em
Sorocaba para mais um Concílio Anual
da nossa denominação. Muitas decisões
foram tomadas, dentre elas a eleição
do novo superintendente. Aguarde
informações. E agora de manhã está
acontecendo o culto de encerramento
do Concílio Anual, com a participação das
várias igrejas do Concílio Nikkei.
Oremos para que Deus confirme todas as
decisões tomadas e abençoe o culto que
está acontecendo nesta manhã.

Dr. Roberto Kikawa estará no
próximo domingo
Teremos a alegria de receber mais uma
vez em nosso meio o Dr. Roberto Kikawa,
do Projeto CIES (carreta da Saúde). Ele
estará compartilhando seu testemunho
e a Palavra do Senhor. O Dr. Kikawa é
médico gastro e através da sua profissão
tem servido ao Senhor de forma muito
relevante na sociedade. Convide seus
amigos para estarem conosco neste dia.

Classe de Batismo
A Arlete estará na classe de batismo hoje,
na sala do piso superior. Se você já fez a
classe “Bases da Fé” e tem interesse em se
batizar, participe da conversa hoje.

Acampamento Grupo Escoteiro
Leão de Judá - 15 a 17/11
Do dia 15 a 17/11, estará acontecendo
o Acampamento da Tropa Escoteira do
Grupo Escoteiro Leão de Judá.
Pedimos a oração de toda a igreja.

Culto Infantil - 24/11
No dia 24/11, durante o Culto Infantil,
teremos a Peça de Teatro do Gran Circo
Real às 11h00. Teremos outras atividades
com início as 9h00.
Convide seus amigos!
Mais informações com Karina Soga e Pritty.

O Coral IMeL está com as
inscrições abertas
Agora em novo dia e horário, sexta-feira
das 20h00 às 21h00.
Venham participar da cantata de natal
conosco.
Interessados falar com a Denise

Presente Diário 2014
Já está a disposição em nossa igreja o
devocional Presente Diário 2014. Este
devocional é produzido pela Rádio Trans
Mundial e traz mensagens de esperança,
fé, superação, ânimo e salvação. Ele
tem sido utilizado como instrumento
evangelístico, alcançando diversas
pessoas nos mais diferentes locais. Valor:
R$ 5,00.
Bíblias - Além do devocional, temos
a venda de Bíblias na Nova Versão
Internacional no valor de R$ 8,00.

Férias d. Antônia.
Informamos que a d. Antônia estará de
férias até o dia 12/11.
Dúvidas e informações procurar a Simone
ou o sr. Luiz Caneparo.

Eventos do Concílio
IMeL Adorarte 2014
A campanha IMeL Adorarte 2014
acontecerá do dia 10 a 19 de janeiro em
Pindamonhangaba. A campanha é um
evento da Igreja Metodista Livre que

mobiliza crianças, adolescentes, jovens e
famílias inteiras para se dedicarem a um
programa de discipulado e evangelismo.
São utilizadas ferramentas artísticas, tais
como: esportes, artes circenses, teatros,
obras sociais, danças e clown. Mais
informações no site:
http://imeladorarte.com.br/

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

