ANOTAÇÕES

NOSSAS ATIVIDADES

Reflexão

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

Os pastores e os Anjos
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO

22 DE DEZEMBRO | 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

ANIVERSARIANTES
22... Valdete O. Cruz
23... Christian Takeda
23... David Watanabe
24... Rafael S. Imuta (Téo)
26... Leonardo O. Cruz
27... Isaías Souza
29... Sophia Sawaki
31... Mara Lúcia B. Arimitsu
Janeiro
01... Cleide L. Perez
01... Maria Violeta Paim
01... Rodolfo Veronese
01... Vanessa Samejima
02... Tarsila T. Nomoto

Boletim quinzenal
Neste período de férias, o boletim será
editado quinzenalmente.

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.

Ensaio do Coral
Sexta-feira - 20h00 às 21h0

visão

2013

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
”

Naqueles dias César Augusto
publicou um decreto ordenando o
recenseamento de todo o império
romano.
Este foi o primeiro recenseamento
feito quando Quirino era
governador da Síria.
E todos iam para a sua cidade natal,
Ele foi a fim de alistar-se, com
Maria, que lhe estava prometida em
casamento e esperava um filho.
Enquanto estavam lá, chegou o
tempo de nascer o bebê,
e ela deu à luz o seu primogênito.
Envolveu-o em panos e o colocou
numa manjedoura, porque não
havia lugar para eles na hospedaria.
Havia pastores que estavam nos
campos próximos e durante a noite
tomavam conta dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor
resplandeceu ao redor deles; e
ficaram aterrorizados.
Mas o anjo lhes disse: “Não tenham
medo. Estou lhes trazendo boas
novas de grande alegria, que são
para todo o povo:
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu
o Salvador que é Cristo, o Senhor.
Isto lhes servirá de sinal:
encontrarão o bebê envolto em
panos e deitado numa manjedoura”.
De repente, uma grande multidão
do exército celestial apareceu com o
anjo, louvando a Deus e dizendo:

“Glória a Deus nas alturas, e paz
naNOTÍCIAS
terra aos homens
quais ele
DAaos
SEMANA
concede o seu favor”.
Quando os anjos os deixaram
e foram para o céu, os pastores
disseram uns aos outros: “Vamos
a Belém, e vejamos isso que
aconteceu, e que o Senhor nos deu a
conhecer”.
Então correram para lá e
encontraram Maria e José, e o bebê
deitado na manjedoura.
Depois de o verem, contaram a
todos o que lhes fora dito a respeito
daquele menino,
e todos os que ouviram o que os
pastores diziam ficaram admirados.
Maria, porém, guardava todas essas
coisas e sobre elas refletia em seu
coração.
Os pastores voltaram glorificando
e louvando a Deus por tudo o que
tinham visto e ouvido, como lhes
fora dito.

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.

Lucas 2:1-20

Eventos do Concílio

Recesso das Atividades 2013
As atividades do Grupo Escoteiro, Inglês
(profª. Arlete e Marlene) e o Coral estão
em recesso.

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.

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

Ded 2014 - Suporte
A equipe do Ded está precisando

de ajuda para ajudar na monitoria,
programação e cozinha. Caso queira
ajuda, favor procura 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

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

IMeL Adorarte 2014

NOTÍCIAS DA SEMANA
Culto 22 e 29/dez
Hoje e no próximo domingo, teremos um
único culto em conjunto com as crianças.
Horário normal às 9h00. Vamos celebrar
todos juntos as maravilhas que o Senhor
tem feito entre nós neste ano!

Recesso da Escola Dominical
Comunicamos a todos que a Escola
Dominical (para crianças e adultos) estará

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.

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!

