ANOTAÇÕES

NOSSAS ATIVIDADES

Reflexão

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

TEMPO DE CRISE,
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO
5 DE JANEIRO| 2014

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.

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

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

ANIVERSARIANTES
06... Bergvênai Maria B. Lima
06... Patrícia Tokuyama
07... Irla Vilas Boas
07... Larissa Miamoto
07... Sarah Shimizu
09... Lilian Yukie Oji
11... Milena de Lima Silva
11... Selma Aparecida Lisboa
13... Caio Soga
13... Marlene Nascimento Souza
16... Carine Akimi Watanabe
16... Maria de Fátima T. Bomfim Campos
17... Samara Yuri O. de Andrade

Sábado - 9h00 às 11h00.
Vagas abertas. Interessados em conhecer o
movimento escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Ensaio do Coral
Sexta-feira - 20h00 às 21h0

visão

2013

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

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

TEMPO DE GRATIDÃO
Lc 2:25/32
Havia em Jerusalém um homem
chamado Simeão, que era justo e
piedoso, e que esperava a consolação
de Israel; e o Espírito Santo estava
sobre ele. Fora-lhe revelado pelo
Espírito Santo que ele não morreria
antes de ver o Cristo do Senhor.
Movido pelo Espírito, ele foi ao
templo. Quando os pais trouxeram
o menino Jesus para lhe fazerem
o que requeria o costume da Lei,
Simeão o tomou nos braços e louvou
a Deus, dizendo: “Ó Soberano, como
prometeste, agora podes despedir em
paz o teu servo. pois os meus olhos já
viram a tua salvação, que preparaste
à vista de todos os povos: luz para
revelação aos gentios e para a glória
de Israel, teu povo”.
Simeão, muito idoso, não desistiu de
ir ao templo e confiar na promessa de
Deus. E, porque Simeão perseverou
indo ao templo em época de crise, na
sua velhice, ele louvou a Deus com
gratidão naquele dia em que viu com
seus próprios olhos o Filho de Deus.
Você também já viu Jesus, não em
seus braços, mas no seu coração,
pela fé. Seja grato por isso e louve a
Deus em tempo de crise, porque Jesus
está com você em toda e qualquer
situação.

Em tempo de crise, seja grato e
continue servindo a Deus com seus
dons, não deixe de congregar, de orar
e adorar a Deus, porque pode ser que
num desses dias você poderá ter nas
mãos “aquela” promessa ou “aquela”
resposta de oração que tanto espera.
Deus é fiel e Deus é amor em todo
tempo.
(Resumo da Mensagem Culto
29/12/13 - Arlete Simões)

Inglês Básico
Agora as aulas de inglês vão ser aos
sábados. Interessados entre contato
com a profa. Arlete Simões. Contato:
arletesimoes@terra.com.br / 9-9524-9008
Entre para a turma!

Férias da Secretária
A Simone, secretária da igreja, estará
de férias do dia 13 a 26/01. No período
de férias da Simone, a secretaria não
terá expediente. Havendo qualquer
necessidade nesta área de secretaria,
favor contatar a pra. Kátia pelo e.mail
okada.katia@gmail.com).

Eventos do Concílio

NOTÍCIAS DA SEMANA
Cultos em conjunto em Janeiro
Durante este mês de Janeiro, as crianças
estarão participando junto com os
adultos do culto de adoração. Haverá
uma atividade durante a mensagem para
DA
SEMANA
as NOTÍCIAS
crianças menores.
Contamos
com a
colaboração dos pais neste período.

Recesso da Escola Dominical
Comunicamos a todos que a Escola
Dominical (para crianças e adultos)
retornam suas atividades no dia 09/02.

Reunião de Prestação de
Contas - 02/02
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
primeira Reunião de Prestação de Contas
de 2014, que acontecerá no dia 02/02,
das 11h00 às 12h00. Marque desde já em
sua agenda e aguarde mais informações.

IMeL Adorarte 2014

Ded 2014 - Suporte

Pr. Daniel Abe na Ásia

A equipe do Ded está precisando
de ajuda para ajudar na monitoria,
programação e cozinha. Caso queira
ajuda, favor procura a Simone.

Oremos também pelo Pr. Daniel Abe
que está na Ásia até o fim de Janeiro,
participando de um treinamento
missionário promovido pela Missão
Mundial da Igreja Metodista Livre. Ele
esteve na Tailândia nesta primeira semana
do ano, e agora está em Myanmar para
mais uma semana de visitas e aulas. Após
isto, ele deve passar pelo Japão onde
deve encontrar-se com o Pr. Rodolfo e
Pr. Carlos Seiji. Vamos acompanhá-lo em
oração.

Camping 2014
O Camping é um acampamento que
acontece no carnaval para adolescentes
de 12 a 17 anos.
As inscrições poderão ser feitas no site
www.campingimel.com.br a partir do dia
01/12. Data: 01 a 04 de março
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Cantinho Missionário
Família Veronese já está no Japão

A campanha IMeL Adorarte 2014
começará na próxima semana, do dia 10
a 19 de janeiro em Pindamonhangaba.
Vamos orar para que Deus esteja
abençoando este evento que mobiliza
crianças, adolescentes, jovens e famílias
inteiras para se dedicarem a um
programa de discipulado e evangelismo.
Mais informações no site http://
imeladorarte.com.br/ e no cartaz afixado
no mural.

Ded 2014
O Ded (Acampamento Dente de Leite)
é um acampamento que acontece
anualmente no carnaval para crianças de
07 a 11 anos.
As inscrições já estão abertas e poderão
ser feitas no site: www.ded.imel.org.br
Data: 01 a 04 de março
Local: Acampamento Luz e Vida - Embura
Mais informações no cartaz afixado no
mural ou com a Simone

Agradecemos as orações dos irmãos
em favor da viagem do Pr. Rodolfo e sua
família ao Japão. Eles chegaram bem e as
crianças passaram bem durante a viagem.
Vamos continuar orando por sua estadia
nas cidades de Fukui-Echizen e em Chiba.
Ore pela adaptação da família, pela saúde,
e pelos contatos com os irmãos da Imel
nestas cidades.

Cantinho Pessoal
Sr. Sebastião
Vamos interceder pelo Sr. Sebastião,
marido da D. Antonia, que está em
tratamento de câncer da garganta. Ore
para que o Senhor o sustente fisicamente,
providencie todos os recursos necessários
ao tratamento, e também cuide da sua
vida espiritual.

