NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

ANIVERSARIANTES
Aniversariantes
08... Karis Shimizu
12... Fernanda M. Yamasaka
12... Takeaki Watanabe
12... Thays S. Pereira
13... Mariana B. Arimitsu

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.

Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

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

“Sem fé é impossível agradar a
Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e que
recompensa aqueles que O
buscam”. Hb. 11:6

Reunião de Oração das Mulheres
Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

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

Grupo Escoteiro Leão de Judá

(Ler a história de Zacarias e
Isabel, em Lucas 1:5-23)

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
Adultos

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

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

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

Tempo de crise,
tempo de fé

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Cerimônia de Encerramento
das Atividades 2013 do Grupo
Escoteiro Leão de Judá - hoje
Chegamos ao final de um ano intenso
de lutas, conquistas e crescimento dos
lobinhos, escoteiros, seniors, guias, chefes
e voluntários.
É com grande alegria que teremos
hoje a Cerimônia de Encerramento das
Atividades de 2013 após o Culto.
Teremos apresentações dos lobinhos,
escoteiros, seniors e guias.
Agradecemos a toda igreja pelas orações
e apoio este ministério.

Participação da Assembleia 01/12/13
Agradecemos a todas as pessoas que
participaram na Assembleia Anual no
domingo passado. Batemos o record
em termos de participação: cerca de
90 pessoas. Agradecemos pelo apoio à
liderança! Continuamos contando com o
engajamento e as orações de todos!

Eleição de delegados para
2014
Tivemos 82 pessoas votando na
assembléia do domingo passado. E foram
eleitas as seguintes pessoas:
Titulares:
Verônica
Makoto Matsuura
Vítor Iwano (Dolly)
Suplentes
Lawrence Nakamura
Orlando Nakamura

Natal em família - próximo
domingo, 18h00
Atenção, nosso culto de natal será no
próximo domingo, às 18h00! Teremos
um culto especial com a participação das
crianças e do coral, e logo após teremos a
nossa tradicional confraternização.

Confraternização após o culto
Como temos feito todos os anos,
teremos uma confraternização com
comes e bebes logo após o culto de
Natal. Pedimos a colaboração de todos
trazendo algo para a nossa festa. Traga
pensando na sua família e também nos
nossos convidados:
Mulheres - prato de salgado
Moças - prato de doce
Homens - refrigerantes ou sucos (de
preferência gelado)

Não haverá Culto de manhã no
próximo domingo
Atenção! No próximo domingo (15/dez)
não teremos nenhuma atividade na igreja
pela manhã (nem culto e nem escola
dominical). Haverá apenas o culto de
Natal à noite.

Ajuda para decoração para o
Natal
A equipe de decoração do Natal da igreja
pede sua ajuda. Traga da sua casa garrafas
pets (1,5L e 2L) vazias. A meta é de 350
garrafas.
Pedimos para que deixe na caixa na
entrada da igreja ou entregar para
Noemi/Lídia/Hitomi/Silvana.

Natal JEAME
Este fim de ano o JEAME irá realizar mais
uma festa de Natal dentro da Fundação
Casa (Antiga Febém). A festa consiste
em um caloroso momento de louvor
seguido de uma pregação, e ao final
são entregues pizzas, coca-colas, trufas
e uma bíblia para cada interno. Se você
gostaria de colaborar com uma oferta,
por favor entre em contato através do
email: festasjeame@outlook.com ou com
o Makoto.

Livros em inglês para Myanmar
Este é um projeto que o Leo Iwai, da Imel
de Pinheiros está coordenando, com o
objetivo de criar uma biblioteca aberta
ao público, na sede da Escola Bíblica em
Yangon. Caso você tenha livros em inglês,
tanto cristãos como seculares, você pode
trazer para a igreja. Favor entregar para o
Sr. Isaías, na mesa da biblioteca.

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/ e no cartaz afixado no mural.

Ded 2014 - Inscrições abertas!
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

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

