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CALENDÁRIO 2º SEMESTRE
Estamos disponibilizando neste boletim o
calendário do 2º Semestre das atividades da
nossa igreja.
Todas os eventos serão avisados durante os
cultos e relembrados individualmente nos
boletins. Então porque publicar este
calendário? O objetivo é que você possa se
organizar para participar dos eventos e
separar as datas para não perder nada que
acontece na nossa igreja.
Uma outra intenção é que você procure os

coordenadores e se ofereça para trabalhar,
como todos sabem alguns eventos são
extremamente trabalhosos e precisam de
pessoas para dar o apoio necessário.
Mas acima de tudo isso, queremos ver sua
família sendo abençoada por Deus e em
comunhão com os nossos irmãos em Cristo!
Caso haja alguma mudança no calendário
você será informado pelo site, boletim e aviso
nos cultos.
Dica: Coloque na sua geladeira!

JULHO
16 - Encontro dos Homens
22-24 - Acampamento do Judô
30 - Koinonia

OUTUBRO
8 - JIMEL (SP)
16 - Batismo
30 - Assembleia

AGOSTO
27 - Encontro de Mulheres

NOVEMBRO
12 - Concílio Anual (SP)
13 - Culto da Família Metodista
Livre 80 anos (SP)
26 - Koinonia

SETEMBRO
3-4 - Ação Missionária
17 - Koinonia especial no Kaikan
(cantora Atsuko Kudo)

DEZEMBRO:
18 - Natal no Kaikan

Bem-vindo! Conheça nossa Programação!
Atividades:
Cultos: domingos, às 9h e 19h
Escola Dominical: às 10h

Expediente na Secretaria:
Segunda-Sexta, 9h-12h
Fones: (14) 3221-7633 / 3433-1801

Atendimento Pastoral: Terça-Sexta, 9h-12h
Fones: (14) 3221-8229 - 99773-6659 | e-mail: augusto.goncalves.pr@hotmail.com

Igreja Metodista Livre
Marília - Concílio Nikkei
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Porque participar da EBD?

Estamos falando sobre 10
motivos para participar da
Escola Dominical e nesta
edição do boletim vamos
apresentar os últimos 05. Será
que você se convence?
6 - Do ponto de vista da vida
espiritual: Porque sua vida
espiritual é avivada! A Escola
Dominical é uma fonte de
avivamento inesgotável,
porque nela a Palavra de Deus
é ensinada e quando praticada,
o avivamento acontece
inevitavelmente.
7 - Do ponto de vista da
família: Há uma classe para
cada membro da sua família,
independente da idade, e

todos podem ir e aprender
sobre Deus e sua vontade
(Salmos 122:1). Na escola
dominical sua família será
fortalecida, seus filhos
crescerão na disciplina do
Senhor e seu casamento será
fortalecido e restaurado.
8 - Do ponto de vista do
serviço: Dá ampla
oportunidade para servir a
Deus e a igreja, em atividades
que não serão possíveis em
qualquer outro lugar
(Colossenses 4:5)
9 - Do ponto de vista da
eternidade: Nos tira da
limitação do olhar terreno,
focado apenas nas coisas desta

vida passageira e dirige nosso
olhar para a eternidade, nos
fazendo compreender como
devemos nos preparar para a
vida eterna. (Mateus 10:39)
10 - Do ponto de vista prático:
O intervalo de uma hora ou
mais que passamos na Escola
Dominical, cada domingo, não
poderia ser empregado com
maior proveito em qualquer
outro lugar (Mateus 6:33)
Se este texto não te
convenceu, deixe o Espírito
Santo te guiar, experimente,
participe e comprove! Você
vai experimentar uma vida
avivada e fortalecida pelo
poder inesgotável de Deus!
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Fundação Casa

No dia 10 às 14h, saindo do templo da
IMeL, nossa igreja fará mais uma visita à
Fundação Casa! Este trabalho que já dura
alguns anos tem o objetivo de cumprir o
mandamento de Jesus de levar o
evangelho a toda criatura, neste caso, mais
focado para aqueles que estão
encarcerados e muitas vezes sem
perspectiva de vida. Se você quer
participar entre em contato com o Seru.

Koinonia

Sabe aqueles momentos em que parece
que a vida foi feita sob medida para você?
Se você tem mais de 60 anos é assim que
você vai se sentir participando do
Koinonia.
Este evento que acontecerá no dia 30 de
julho tem o objetivo de honrar nossos
idosos, através de atividades, conversas e
uma deliciosa comida, tudo com foco na
terceira idade! Participe!

O segundo Encontro de Homens
acontecerá no dia 16 de julho, às 17h30,
nas dependências da nossa igreja.
O encontro é voltado para homens
adultos com o objetivo de oferecer uma
programação mais voltada para as suas
necessidades, bem como um tempo
agradável de comunhão e crescimento
espiritual. O custo será de R$ 15,00 por
pessoa! ‘‘ Venha se for homem!’’

Escola Bíblica

Comissão de Chapas

O que faz a Comissão de Chapas? É uma
equipe que tem como missão identificar
membros de maturidade espiritual,
dedicados e frutíferos no ministério e
recomendar seus nomes à igreja local,
possibilitando que possam servir nas
funções de liderança.
A principal tarefa da Comissão de Chapas

Encontro de Homens

é planejar e organizar a Assembleia Anual,
gerenciando todo o processo de indicação
que termina com a apresentação de
nomes para Assembleia, que por meio do
voto, podem ser aprovados ou não (daí o
nome da comissão, chapa se refere a uma
relação de nomes elegíveis).
Seguem os Membros da Comissão de
Chapas (biênio 2015/2016): Pr. Augusto
(coordenador), Horácio (delegado eleito),
Eiko, Luciana, Andrea e Sérgio. Ore e
coopere com os trabalhos da comissão.
Uma forma de ajudar é sugerindo nomes
de pessoas com potencial de liderança.
Preencha uma cédula de indicação ou
converse diretamente com uns dos
membros.
Assembleia Anual - Dia 30 de Outubro.
Reserve esta data!

Aniversariantes
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Isis
Julio Miura
Eduardo Kato
Hatsuyo Ozawa
Keiko Hirohara
Wanderley Kawabata
Lara
Camila Vieira
Marcos Scheicher
Laura
Evelyn
Allan
Shimada
Victoria Shimada
Hilton Yoshida
Felipe Takeda
Lucas Takeda
Rosana
Gabriel Scheicher

Férias Pastorais
A EBF não vai parar nas férias escolares!
Continuará com gincanas, passeios,
trabalhos em grupo e aulas diferentes. No
dia 10/07, assistiremos juntos a
apresentação do ilustrador e contador de
histórias Paulo Debs. No dia 31/07, todos
participaremos de uma gincana bíblica com
os temas estudados. Venha passar um
tempo de qualidade e se divertir com a sua
família!!!

O Pastor Augusto, juntamente com sua
família, depois de um tempo intenso de
trabalho em nossa igreja, vão poder tirar
alguns dias de férias, ficando ausentes no
período de 18/07 a 01/08.
Oremos para que neste tempo Deus
possa renovar as suas forças e
proporcionar um tempo de qualidade em
família. Neste tempo o Pr. Boulivar estará à
disposição para qualquer eventualidade.

