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

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO

9 DE FEVEREIRO | 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

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

Ensaio do Coral

Sábado - 20h30 às 21h00

ANIVERSARIANTES
09... William Matsuura
10... Simone Gouveia P. da Silva
11... Lúcia Cláudia T. da Silva
15... Daniel Takuya O. de Medeiros
15... Daniela Hirayama

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

visão

2014

maturidade
Crescer para
“servir
melhor
”

Humildade
Fp 2:3 “Nada façam por ambição
egoísta ou por vaidade, mas
humildemente considerem os
outros superiores a si mesmos.”
Ser humilde é dar prioridade aos
outros; é amar o próximo como
a si mesmo. Jesus Cristo deu
prioridade a você, morrendo no
seu lugar. Agora, siga os passos
do seu Senhor: seja humilde
falando Dele para os outros
também!

NOTÍCIAS DA SEMANA
Obrigada pela participação na
Assembleia!

Agradecemos a todos os membros que
ficaram na Assembléia no domingo
passado. Foi muito importante pois
a liderança compartilhou qual o foco
para este último ano do projeto 4x5.
Este será o ano da colheita! Ano da
Proclamação do Evangelho! Caso você
não tenha participado, por alguma
razão, aguarde em casa que enviaremos
em breve uma carta circular com os
conteúdos principais da Assembléia.
Vamos caminhar todos juntos, olhando
firmemente para Jesus e para o alvo que
Ele tem colocado diante de nós!

Volta da Escola Dominical - hoje

Comunicamos a todos que as atividades
da Escola Dominical retornam hoje, para
todas as faixas etárias. Encorajamos que
todos participem, inclusive as pessoas
novas. Veja abaixo a lista dos módulos
para os jovens e adultos.

Módulos deste mês

Anote os temas deste mês de fevereiro
e participe em um deles:
- Bases da Fé - com profa. Arlete.
Assunto: trata dos fundamentos da fé
cristã. Voltado para as pessoas novas,
que estão frequentando a igreja há
pouco tempo. Local: sala externa,
próxima à escada.
- Estudo da Bíblia - Aulas em CD pelo
prof. Luiz Sayão, seguidas de discussão
em grupo. Voltado para pessoas já
cristãs que têm o desejo de estudar a
Bíblia mais profundamente. Facilitadora:
Verônica. Local: sala no mezanino.

- Módulo do Summit 2013 - palestras
em DVD sobre liderança. Voltado
para profissionais, estudantes,
empreendedores, líderes em diversos
setores, professores, etc. Facilitadora;
Pra. Kátia . Local: templo de baixo.
P.S. Adolescentes, aguardem que a
classe de adolescentes recomeçará em
breve, num novo formato.

Eventos do Concílio

Atividades do Grupo Escoteiro
Leão de Judá

Ded 2014

As atividades do G.E Leão de Judá
voltaram no dia 01/02. Caso tenha
interesse em indicar crianças a partir de
7 anos, venha nos visitar no horário da
atividade, das 9h00 às 11h00.

Vigília de Oração - 21/02

Você está especialmente convidado a
participar da próxima vigília de oração
que acontecerá no dia 21 de Fevereiro,
das 20 às 23:30. Especificamente,
vamos clamar a Deus pelo enchimento
do Espírito Santo, para que possamos
cumprir os propósitos que o Senhor
tem para nossa igreja neste ano. Vamos
nos lembrar de que “Muito pode pela
sua eficácia a súplica do justo”. Venha
orar conosco!

Inglês Básico

As aulas do Curso de Inglês começaram
ontem.
Interessados entre em contato com a
profª Arlete (arletesimoes@terra.com.
br/99524-9008)

Acampamentos do Concílio
(Carnaval)

Você já fez sua inscrição para os
acampamentos que acontecerão no
carnaval? Não deixei para última hora!
Leia as informações abaixo e não perca
tempo!

Data: 01 a 04 de março
Local: Acampamento Luz e Vida Embura
Mais informações no cartaz afixado no
mural ou com a Simone
Inscrições pelo site: http://www.ded.
imel.org.br/www.ded.imel.org.br

Camping 2014

Faixa etária: adolescentes de 12 a 17 anos.
As inscrições no site http://www.
campingimel.com.br” target=”_
blank”>www.campingimel.com.>
Data: 01 a 04 de março
Mais informações no cartaz afixado no
mural

Cantinho Pessoal
Bem-vindos de volta, Familia Veronese!
Depois de um mês no Japão, o Pr.
Rodolfo, sua esposa Sandra e as filhas
Nicole e Vitória, estão de volta em
nosso meio. Eles tiveram um tempo
muito abençoado lá e em breve estarão
compartilhando a sua experiência
conosco. Muito obrigado a todos pelo
apoio em oração.

DESTAQUE

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

