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

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)
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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FELIZ NATAL !!

Nasceu o Rei Jesus!
“Porque um menino nos nasceu,
um filho nos foi dado, e o governo
está sobre os seus ombros. E

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

ele será chamado Maravilhoso
Conselheiro, Deus Poderoso, Pai

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

Eterno, Príncipe da Paz.
Ele estenderá o seu domínio,

Grupo Escoteiro Leão de Judá

e haverá paz sem fim sobre o

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

trono de Davi e sobre o seu reino,
estabelecido e mantido com

Ensaio do Coral

justiça e retidão, desde agora e

Sexta-feira- 20h00 às 21h00

para sempre”.

visão

2013

ANIVERSARIANTES
16... Felipe Yudi Yamasaka
17... Caroline A. Yamamoto
17... João Vitor Q. da Silva
18... Vanessa de Almeida Sanches

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
”

Isaías 9:6-7

Recesso da Escola Dominical

NOTÍCIAS DA SEMANA
Boas Vindas aos visitantes!
E com grande alegria que recebemos
hoje todas as pessoas que nos visitam
pela primeira vez. Esperamos que se sinta
à vontade para nos conhecer melhor e
voltar outras vezes. Será um prazer tê-lo
(a) mais vezes em nosso meio.

Celebremos juntos o Natal!
Hoje é um dia de festa! Dia em que
celebramos o maior evento de todos
os tempos: a vinda de Jesus, o Filho de
Deus, a este mundo. Vamos celebrar e nos
confraternizar com alegria, porque o Deus
Emanuel está conosco!

Confraternização de Natal
Todos estão convidados a permanecer
após o culto para a nossa tradicional
Confraternização de Natal.

Viagem Missionária Família
Veronese
Pr. Rodolfo e família estarão indo ao
Japão para conhecer nosso campo
missionário lá!
Embarcam no dia 28/12 e voltam dia
30/01. Ore pela viagem e por saúde e
sabedoria nesse tempo!

Culto dos dias 22 e 29/dez
Nestes dois últimos domingos do ano
teremos um único culto, em conjunto
com as crianças. Horário normal as
9h00. Vamos celebrar todos juntos as
maravilhas que o Senhor tem feito entre
nós neste ano!

Comunicamos a todos que a Escola
Dominical (para crianças e adultos) estará
em recesso até o final de janeiro de 2014.
Neste período, teremos apenas o culto
infantil e culto dos adultos, no mesmo
horário das 9h00.

Recesso das Atividades 2013
As atividades do Grupo Escoteiro e Inglês
(profª Arlete) já estão em recesso. Anote a
data do início do recesso de outras duas
atividades:
16/12... Inglês profª. Marlene
20/12... Coral

Muito obrigado a todos que
serviram em 2013!!
Queremos agradecer imensamente
a todas as pessoas que serviram nos
diversos ministérios da Igreja neste ano
de 2013: Ministérios de Louvor (adulto e
infantil), Ministério Infantil, Módulos dos
adultos, Grupos Pequenos, Ministério de
oração, Grupo Escoteiro, Adols Nigt, JID,
Restauraçào & Sacode, Coral, Cozinha,
Ministério de Mulheres, Equipe do
Culto, Equipe da área Administrativa e
Financeira, e equipe de Construção.
Agradecemos também aos Delegados e à
Liderança estratégica.
A todos, o nosso muito obrigado! Que
o Senhor abençoe ricamente a vida de
cada um!

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.

Férias da Pra. Kátia
A Pra. Kátia sairá de férias neste final de
Dezembro, de 17 a 01 de Janeiro. Vamos
orar para que o Senhor esteja renovando
as suas forças físicas, emocionais e
espirituais neste período de descanso
com a família.

Atenção para o
Estacionamento - Alda Park
(em frente a igreja)
Informamos a todos que o horário de
funcionamento do estacionamento hoje
será até às 22h00.
Pedimos a colaboração de todos os que
estiverem usando o estacionamento com
relação ao horário.

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

