anotações

18 de março de 2012

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa
Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

Reunião de Oração das
Mulheres
Todas às sextas-feiras, às 14h. Grupo
direcionado ao público feminino
com momento de reflexão, oração e
compartilhamento.

Culto Infantil
Todos os domingos às 9h.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

As atividades acontecem todos os
sábados, das 9 às 11h. Vagas abertas.
Interessados em conhecer o movimento
escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as
crianças e adultos. As classes infantis são
Aulas de Inglês
divididas por idade e as dos adultos, por
Todas as segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
Aulas de Português para
bíblico e oração nas residências.

Estrangeiros
Reunião de Oração
• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

Igreja Metodista Livre - Diadema

Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema

nossas atividades
Culto Matutino

informativo

Todas às quintas-feiras, às 14h.
O objetivo é proporcionar aos japoneses,
principalmente, o estudo do idioma para
melhorar a comunicação.

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

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

reflexão
Vivendo em comunidade
Sejam bondosos e compassivos uns com os
outros, perdoando-se mutuamente, assim
como Deus os perdoou em Cristo. Portanto,
sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como também Cristo
nos amou e se entregou por nós como
oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus
Efésios 4:32 - 5:1-2

notícias
da semana
Consagração de Crianças - 25/03/12

Batismo - 22/04

Aulas de Teclado

Várias pessoas já vieram nos procurar a
respeito do batismo. Caso você tenha
interesse em se batizar na próxima vez,
por favor, procure a Arlete ou pra.Kátia o
mais breve possível.

A partir do dia 27 de março começarão
as aulas de teclado com o prof. Fábio
Ura (Tilts)
Dias: terças-feiras
Horário: das 15h30 às 16h30
Idade: de 12 a 17 anos
Vagas: 5 alunos
Informações com João Vagner

No próximo domingo teremos um
momento especial no culto de
Consagração de Crianças. Três casais
estarão consagrando seus filhos num ato
de obediência e entrega ao Senhor.
Vamos celebrar com eles este momento
tão significativo e acolher os familiares
que estarão em nosso meio.

Coral para Páscoa

Almoço e Projeto Restauração

Se você deseja participar do Coral,
entre em contato com a Denise Sousa.
Os ensaios acontecem aos sábados das
14h30 às 16h00 na igreja.

No próximo domingo, teremos almoço
na igreja, seguido do Projeto
Restauração.
Convide seus amigos e familiares para
participarem.

Culto especial de Páscoa - 01/04
Atenção, no dia 01 de abril (daqui a 2
semanas) teremos a nossa Celebração
de Páscoa, com a participação especial
do coral. Aguarde maiores detalhes na
semana que vem. E convide desde já
seus amigos e familiares.

Culto e Vigília de oração sexta-feira, dia 06/04
Como parte da nossa programação de
Páscoa, teremos um culto seguido de
vigília na sexta-feira da Paixão. Vamos
adorar a Deus juntos, relembrar o
sacrifício de Jesus e orar uns pelos
outros e pela nossa igreja.
20:30h - Culto
22:30h - Vigília de oração

Agenda on-line
A agenda com as atividades da
IMeL Diadema já está on line. Para
consultá-la basta acessar o site:
www.imeldiadema.org.br e clicar em
Nossa Agenda.
É imprescindível consultar a secretaria
antes de marcar qualquer atividade na
igreja, principalmente nos finais de
semana.

Estacionamento aos
sábados de manhã
Informamos que aos sábados de manhã,
das 8h30 às 12h00 a entrada de
veículos na igreja será permitida
somente pela av. Washington Luís por
questões de segurança, uma vez que
neste horário ocorrem as atividades do
Grupo Escoteiro Leão de Judá.

cantinho
missionário

Preletores e tema:
- Paulo Moreira (Base bíblica de
missões)
- Durvalina Bezerra (A vocação
missionária)
- Margaretha Adwardana
(Panorama da evangelização
mundial e modelos atuais de
missões)
P.S. Mais informações no cartaz
afixado nos murais

feliz
aniversário!
18/03 Jéssica Yumi Misikami
22/03 Ellen Nami Matsuura
23/03 Beatriz de Oliveira C. Rubio

Módulos de Estudo
Você que nos visita hoje está convidado
a participar de um dos 2 módulos que
teremos após o culto, das 11:00h às
12:00h.
1) Base da Fé - Profs. Arlete e Verônica
2) Missão Urbana - Prof. Júnior (Igreja
Capital Augusta)

Oficina de atividades
Corporais
Em breve , Oficina de atividades
corporais.
Dia: quartas-feiras
Horário: 14h30
Previsão para inicio: 28/03
Taxa: R$ 5,00
Informações com Priscila Shimizu

Parabéns!
Quer ser um missionário?
As inscrições estão abertas para o
Curso de Missões que será realizado
em nossa igreja, em parceria com a
AME. As vagas são limitadas. Faça já a
sua inscrição pelo site da igreja ou
enviando um e.mail para
imel-diadema@uol.com.br
Quando? Dias 14 e 15 de Abril de 2012

