anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

Grupo Escoteiro Leão de Judá

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

Aulas de Inglês

Todas as segundas-feiras.
Adolescentes: das 15h30 às 18h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30

Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as
crianças e adultos. As classes infantis são Ensaio do Coral
divididas por idade e as dos adultos, por Todo sábado das 14h30 às 16h00.
assuntos.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

SACODE
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

Aulas de Teclado

Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30

• 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.

Reunião de Oração
das Mulheres

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. Grupo direcionado ao público
feminino com momento de reflexão,
oração e compartilhamento.

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

3 de fevereiro de 2013
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Missão impossível
Tomem cuidado.”Se o seu irmão pecar,
repreenda-o e, se ele se arrepender,
perdoe-lhe. Se pecar contra você
sete vezes no dia, e sete vezes voltar
a você e disser: ‘Estou arrependido’,
perdoe-lhe”. Os apóstolos disseram
ao Senhor: “Aumenta a nossa fé!”
Ele respondeu:”Se vocês tiverem
fé do tamanho de uma semente
de mostarda, poderão dizer a esta
amoreira:’Arranque-se e plante-se no
mar’, e ela lhes obedecerá.
Então Pedro aproximou-se de Jesus e
perguntou: “Senhor, quantas vezes
deverei perdoar a meu irmão quando
ele pecar contra mim? Até sete vezes?
Jesus respondeu: “Eu lhe digo: Não até
sete, mas até setenta vezes sete”.

Lucas 17:3-6 e Mateus 18:21 e 22

notícias
da semana
Reunião Geral do Ministério
Infantil - hoje
Hoje após o Culto acontecerá
a Reunião geral do Ministério
Infantil. Convocamos todos os
atuais participantes do ministério e
convidamos todos os que tiverem
interesse em ajudar de alguma forma.
Esse ministério precisa muito de ajuda
em várias áreas. Quem tiver coração
disposto a servir a Deus cuidando das
crianças será bem vindo na reunião.

I Reunião Geral dos Líderes
de Grupo Pequeno - 16/02
No dia 16/02 acontecerá a 1ª Reunião
Geral dos Líderes de Grupo Pequeno às
8h30 na igreja. A presença dos líderes
é imprescindível, pois teremos somente
uma reunião por semestre.
Maiores informações com Ko

Assembleia Geral com eleição
dos delegados - 17/02
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
próxima Assembleia que acontecerá no
dia 17/02, das 11h às 12h. Devido à
reunião geral da Escola Dominical, esta
Assembleia que estava marcada para
o dia 03, foi transferida para o dia 17.

Contamos com a presença de todos os
membros. Se você tem dúvida quanto
à sua membresia, dê uma olhada na
lista de membros que está afixada no
mural na entrada do templo.

Volta da Escola Dominical
Comunicamos a todos que as
atividades da Escola Dominical,
tanto de crianças como de adultos,
retornam no dia 24/02. Nesse período,
continuaremos tendo apenas o culto
dos adultos e o culto infantil.

Matéria do Escotismo no
Diário Regional de Diadema
No dia 21/01 foi publicada uma
matéria sobre o Projeto de Escotismo
no Jornal Diário Regional. Pela primeira
vez, temos a oportunidade de divulgar
mais amplamente este projeto. Dê
uma olhada na matéria afixada no
mural.

Inglês
Inscrições abertas para crianças,
adolescentes e adultos.
Manhã, tarde e noite.
Investimento: R$ 60,00 mensais - aula
uma vez por semana (1h30)
Se você tem interessse, entre
em contato com Arlete Simões:
arletesimoes@terra.com.br ou
99524-9008

Aulas de Português para
estrangeiros
As pessoas que tiverem interesse nas
aulas de português para estrangeiros,
favor entrar em contato com a d.
Carmem Abe (2366-0450).

eventos do
concílio
DED 2013
Estão abertas as inscrições para
o DED 2013.
Data: 09 a 13 de fevereiro
Local: Embura
Mais informações com Luciano Nagai
ou pelo email: ded@imel.org.br

Camping 2013
12 a 17 anos
Data: 09 a 13 de fevereiro
Local: Salesópolis
Mais informações com Deise ou Nalu
no email: camping12a17@gmail.com
ou nos murais da igreja

Cantinho
Pessoal
Aniversariantes
06... Edson Samejima
09... Márcio de O. Cruz
09... William Matsuura

Parabéns!

