DESTAQUE

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO

20 DE OUTUBRO | 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.

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

Ensaio do Coral
Sábado - 14h30 às 16h00

ANIVERSARIANTES

20... Rosimei Tiemy Yoshikawa (Tiemy)
21... Guilherme T. Santanda
22... Amanda Sara de O. Correia
22... Beatriz Miamoto
23... Ivana M. Abe
25... Danilo Sugahara

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

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

REFLEXÃO

Você vai perdoar
ou atirar pedras?
E, como insistissem, perguntandolhe, endireitou-se, e disse-lhes:
Aquele que de entre vós está sem
pecado seja o primeiro que atire
pedra contra ela.
João 8.7
Este texto relata mais um dos encontros
impactantes de Jesus com as pessoas.
Neste caso, uma mulher tinha sido
pega em adultério. Os fariseus, que
haviam estado vigiando a mulher,
estavam prontos a atirar pedras. E
Jesus, que tinha acabado de descer
da montanha, está disposto a perdoar
a mulher. Ele não a condena. Em qual
desdes dois grupos você estaria, se
estivesse presente na situação? No
grupo que estava com os bolsos cheios
de pedras, ou no grupo sobe o monte
para encontrar-se com Jesus, e por
causa disto, é capaz de perdoar os
outros? Se você não é capaz de perdoar
alguém, então, você precisa subir u
monte, e estar na presença de Jesus.
Ele não só te ajuda a perdoar a outros,
como te perdoa também, e te diz: “Vá e
não peques mais”. Ele te liberta do seu
pecado, te cura e te perdoa.
(resumo da mensagem do
Pr. Kubã - 13/10/13)

NOTÍCIAS DA SEMANA
Pastor Pakep já retornou a
Miyanmar
Após um mês de visitas as igrejas e
organizações missionárias no Brasil,
o Pastor Pakep retornou ao seu país
na última quarta-feira, dia 16/10. Ele
voltou muito feliz e agradecido por
todo o cuidado recebido neste tempo,
especialmente dos irmãos desta igreja,
e também pelo interesse de várias
igrejas em apoiarem o ministério em
Miyanmar.

Muito obrigado a todos!
Queremos agradecer profundamente a
toda a igreja pelo apoio nesta segunda
vinda do Pr. Pakep. Agradecemos
em especial pelas orações, ofertas,
hospedagem, presentes, carros,
atendimento médico odontológico e
muitas outras expressões de amor para
com o Pr. Pakep e a igreja de Miyanmar.

Vinda do Pr. Kubã
Agradecemos também pelas orações
em favor do Pr. Kubã e sua família,
que estiveram conosco no domingo
passado. Abençoamos e fomos
abençoados! Agradecemos ao Senhor
pela oportunidade preciosa de
conhecer estes irmãos, Vamos continuar
lembrando deles em nossas orações!

Ofertas encaminhadas
Dando um retorno para igreja das
ofertas levantadas no domingo
passado, pudemos enviar os seguintes
valores para os dois pastores:
Pr. Pakep - R$ 2.919,00 (ofertas
individuais e da igreja)
Pr. Kubã - R$ 1.831,00 + US$ 50.00
(ofertas individuais e da igreja)

P.S. Caso você tenha o desejo de
continuar contribuindo para um destes
ministérios, fale com a Lucy (tesoureira)
e ela providenciará um envelope
específico para você. Mais informações
com Pr. Kátia ou Marcos Abe.

Consagração de crianças no
próximo domingo
Atenção pais! Se você tem filhos
pequenos e deseja consagrá-los ao
Senhor, teremos novamente uma
cerimônia de consagração no próximo
domingo, dia 27/10, no horário do culto
(9:00 às 10:45).
Lembramos que a Consagração de
Crianças não tem sentido de batismo,
mas é um ato de entrega dos pais, no
qual estes consagram seus filhos ao
Senhor e comprometem-se em criá-los
nos caminhos do Senhor.
Se houver outras perguntas e dúvidas,
será um prazer poder conversar
pessoalmente. Procure a Pra. Kátia ou
Rodolfo hoje sem falta.

Almoço - próximo domingo
No próximo domingo teremos almoço
após a Escola Dominical e Módulos.
Todos estão convidados a permanecer
e a saborear uma deliciosa refeição.
Esta é uma iniciativa do Projeto “Ação
entre Amigos”.

Módulo de Batismo - hoje
Se você fez a classe Bases da Fé e tem
o desejo de se batizar ou de saber mais
sobre o significado do batismo, então
está convidado a participar do Módulo
de Batismo, que vai acontecer de hoje,
20 de Outubro até 17 de Novembro.
Mais informações com um dos pastores.
O próximo Batismo será no dia 24/11.

Acampamento de Jovens
neste fim de semana
Vários jovens de nossa igreja estão
em Itatiba neste fim de semana
participando de um Acampamento de
Jovens organizado pelo nosso Concílio
(Staff do Camping). O preletor é o
Pr. Júnior, da igreja Capital Augusta.
Vamos lembrar de orar por eles para
que seja um tempo muito edificante e
desafiador para todos os jovens.

Acampamento Grupo
Escoteiro Leão de Judá 15 a 17/11
Do dia 15 a 17/11, estará acontecendo
o Acampamento da Tropa Escoteira do
Grupo Escoteiro Leão de Judá.
Pedimos a oração de toda a igreja.

Retiro de Jovens - 15 a 17/11
No dia 15/11 a 17/11, teremos o
Retiro dos jovens e adolescentes
da nossa igreja.
Local: Joanópolis
Idade: acima de 15
Valor: R$ 115 (pode ser parcelado em 2x).
Mais informações com Lucas Pereira e
Rodrigo Mota.

Eventos do Concílio
Concílio Anual da Igreja
Metodista Livre - 02, 03/11
Estamos nos aproximando de mais um
Concílio Anual da nossa denominação.
Uma das decisões importantes
neste será a eleição do novo
Superintendente. Pedimos as orações
de toda a igreja por isto e também

pelos nossos delegados (Teo, Vanessa e
Soguinha).
Programação:
Dia 02/11 - Sessões do Concílio Anual
Dia 03/11 Culto de Encerramento do
Concílio
Horário: das 10h00 às 13h00
Local: Chácara São José - Sorocaba
Aguardem mais informações.

26/10
Horário das
19h às 22h

Culto de
Jovens
Neste dia teremos
uma convidada
especial a
Pra. Ana Paula
da Villa Kairós.
Culto organizado pelos
jovens. Aberto a todas
as idades. Após o culto,
teremos um momento de
confraternização.

