DESTAQUE

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO

17 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.

REFLEXÃO

“Sabemos que Deus age em
todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos que
foram CHAMADOS de acordo
com o Seu PROPÓSITO”.

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.

Rm. 8:28

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.

Ensaio do Coral
Sexta-feira 20h00 às 21h00

visão

2013

ANIVERSARIANTES
18... Pedro Eduardo Correia
20... Elza Ogoshi

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
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Assembleia Anual
da Igreja - 01/12
Atenção você que é membro ou
tem participado regularmente das
atividades desta igreja! No 1º domingo
de Dezembro, dia 01, teremos nossa
Assembleia Anual. Nesta ocasião
teremos a eleição de Delegados para o
ano de 2014, além de outras decisões
importantes. Reserve desde já esta data
em sua agenda. Horário: após o culto, das
11h00 às 12h00.

Eleição de Delegados
para 2014
No dia 01/12, durante a Assembleia,
vamos eleger 3 delegados para
representarem a igreja. Veja quais são as
suas funções:
1- Servir de elo entre a igreja e o Concílio
(representar a igreja nas votações e
discussões, comunicar as decisões do
Concílio, etc)
2- Servir de interlocutor entre a igreja e
a liderança (acompanhar e fiscalizar as
decisões da liderança; ser o porta-voz da
igreja nas assembleias gerais, etc).

Requisitos para ser
um delegado:
1- Ser membro em plena comunhão da
igreja (ver lista no mural)
2- Estar envolvido no ministério da igreja
3- Não deve ser membro da liderança
estratégica, para poder agir com
imparcialidade.
Pense, ore e escolha 3 candidatos.

Culto de Natal - 15 de
Dezembro, 18h00
Anote desde já em sua agenda a data
do nosso Culto de Natal: dia 15 de
Dezembro, às 18h00. Teremos um culto
especial com a participação das crianças
e do coral, e logo após teremos a nossa
tradicional confraternização. Em breve
teremos convites para você distribuir
entre seus amigos e familiares.

Atividade especial para as
crianças - próximo domingo
O próximo domingo, dia 24/11, será
especial! Teremos várias atividades
diferentes a partir das 9h00, e uma Peça
de Teatro do Gran Circo Real às 11h00.
Convide seus amigos!
Mais informações com Karina Soga e
Pritty. Ps.: temos convites na recepção

Vigília de Oração 29/11, 20h00
Clame a mim e Eu responderei e lhe direi
coisas grandiosas e insondáveis que você
não conhece. (Jr 33:3)
Vamos juntos, em unidade, buscar a Deus
com gratidão por tudo o que Ele tem
feito em nós, e através de nós, neste ano
que está terminando.
Programe-se para participar!

Participe no coral de Natal!
Você não gostaria de participar com o
coral no culto de Natal? Ainda está em
tempo. Caso tenha interesse, procure a
Denise hoje mesmo. Agora os ensaios
acontecem em novo dia e horário: às
sextas-feiras, das 20h00 às 21h00.

Presente Diário 2014
Já está a disposição em nossa igreja o
devocional Presente Diário 2014. Este
devocional é produzido pela Rádio
Trans Mundial e tem sido utilizado como
instrumento evangelístico, alcançando
diversas pessoas nos mais diferentes
locais. Valor: R$ 5,00.

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

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

Bazar de Natal em prol do
Projeto Girassol/São Remo 07/12
No dia 07/12 acontecerá o Bazar de
Natal em prol do Projeto Girassol, em São
Remo. Estarão a venda finos artesanatos
produzidos por artesãos da IMeL Saúde
e mulheres de São Remo. Uma ótima
oportunidade para ajudar o projeto
Girassol e também comprar presentinhos
de Natal. Mais informações nos cartazes
afixados nos murais.

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

