anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

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.

Grupos Pequenos

7 de outubro de 2012

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

Aulas de Português
para Estrangeiros

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

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Ensaio do Coral

Reunião de Oração

SACODE

Todo sábado das 14h30 às 16h00.

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para Aulas de Teclado
todas as pessoas.
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
• 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

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

As Coisas Espirituais
são Pérolas!
Quem não tem o Espírito não aceita
as coisas que vem do Espírito de Deus,
pois lhe são loucura, e, não é capaz de
entendê-las porque elas são discernidas
espiritualmente.
1Co 2:14

notícias
da semana
Módulos de treinamento
do Summit

Neste mês ainda teremos o módulo
tesouraria. Veja abaixo mais
informações:

Tesouraria

Descrição: Curso básico de controle
financeiro e tesouraria, aplicado às
necessidades atuais da Igreja.
Público-alvo: pessoas que possuam
interesse de ministrar na área financeira
e líderes de ministérios.
Professora: Vanessa Samejima
Datas: 07/10 e 14/10 nos horários da
Escola Dominical
Local: Sala do culto infantil

Módulo de Atos - Rota 66

Continuamos com o módulo de Atos.
Todos são convidados a participar.
Local: Templo.

Classe de Batismo

Hoje não haverá a classe de Batismo.

Culto com Batismo - 21/10

No próximo dia 21 realizaremos o
nosso Culto de Adoração junto com
Batismo. Neste dia, algumas pessoas
estarão confessando publicamente
a sua fé em Jesus Cristo por meio
do Batismo. Estejam orando pelos
preparativos, pelos pastores e pessoas
que estão se preparando. Convide seus
amigos para estarem nesse dia.
Ps.: Neste dia não teremos as classes da
escola dominical e nem os módulos.

Vigília de Oração - 26/10
(sexta-feira)

Vamos orar e adorar a Deus juntos
numa noite especial.
Reserve essa data. Será uma bênção

estarmos unidos em oração uns
pelos outros; pela Igreja; pelo Summit
e muito mais!

Ajude-nos a divulgar o
SUMMIT DIADEMA!

Os folders do Summit já estão à
disposição na recepção. Você pode
levar e distribuir entre seus amigos e
colegas de trabalho. Em breve teremos
também cartazes. Aguarde! As
inscrições podem ser feitas tanto pelo
site www.summitbrasil.org (clicar na aba
“inscrição” e depois “Diadema”), como
aqui na igreja, no stand do Summit.

Grupo Escoteiro

Informamos que as vagas para o
Grupo Escoteiro Leão de Judá estão
encerradas para este semestre.
As pessoas interessadas poderão
preencher uma ficha de espera.
Mais informações com Kátia Sawaki e
Simone Gouveia

eventos do
concílio
Conferência Desenvolvimento
Comunitário - 1 a 4 de
Novembro
A AME - Rede SOS Global e a Igreja
Presbiteriana em Alphaville estão
promovendo a Conferência de Socorro
e Desenvolvimento Comunitário
Integral Pós-Catástrofe de 01 a 04
de Novembro. Haverá pregações,
palestras, oficinas, testemunhos, e
apresentações para preparar para
servir e desenvolver projetos de
ajuda e reconstrução de vidas em
comunidades vítimas de desastres
humanos e catástrofes da natureza.
Local: Igreja Presbiteriana em
Alphaville. Largo da Igreja 1,

Alphaville, Santana de Parnaíba - SP
Investimento: R$ 80,00 - inclui
inscrição e coffee-breaks.
Mais informações:
www.sosglobal.org.br

Cantinho de Oração

Oremos pelas famílias enlutadas
Vamos orar por duas famílias que
perderam seus entes queridos nos
últimos dias:
1) Família Watanabe - no dia 28 de
Setembro, a Helena perdeu a sua irmã
que morava em Araçatuba. Vamos
orar para que o Senhor conforte os
corações dos familiares.
2) Famíllia Okada - no dia 01 de
Outubro, o pai da Pra. Kátia, Pastor
Pedro Okada, descansou no Senhor
aos 81 anos. Ele converteu-se a Cristo

aos 16 anos, através da Igreja Holiness
de Pompéia. Foi ordenado ministro
evangélico da Igreja Presbiteriana do
Brasil em Recife, no ano de 1964. Por
47 anos serviu fielmente ao Senhor,
iniciando seu ministério em Sergipe
(onde nasceu a Kátia) e depois em
várias cidades de São Paulo. Partiu em
paz, depois de uma grande luta contra
a enfermidade, deixando-nos um
belo exemplo de fidelidade e amor ao
Senhor e às pessoas.
Oremos pela esposa, Glória, e as
filhas, Kátia, Keila e Camila.

Cantinho Pessoal
Aniversariantes
08... Renato Okina
10... Vera Caneparo

Parabéns!

