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

14 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
Amados, insisto em que, como
estrangeiros e peregrinos no mundo,
vocês se abstenham dos desejos carnais
que guerreiam contra a alma. Vivam
entre os pagãos de maneira exemplar
para que, mesmo que eles os acusem
de praticarem o mal, observem as boas
obras que vocês praticam e glorifiquem
a Deus no dia da sua intervenção.
I Pedro 11-12

notícias
da semana
Módulos Hoje

1) Tesouraria (treinamento do Summit)
Hoje teremos a última aula do módulo
tesouraria, com a Vanessa Samejima.
Voltado para líderes de ministérios e
pessoas que desejam servir na área
financeira.
Local: Sala do culto infantil
2) Módulo de Atos - Rota 66
Continuamos com o módulo de Atos.
Todos são convidados a participar.
Local: Templo.

Culto com Batismo próximo domingo

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 por elas.
Convide seus amigos para participarem
conosco nesse dia!

Almoço - próximo domingo

Excepcionalmente neste mês, teremos
o almoço no próximo domingo, dia 21
(após o batismo) e não no 4º domingo
como de costume.

Restauração

Neste mês não teremos o Restauração
no dia 28, 4o. domingo, em função
das eleições municipais.

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.

Pra. Kátia e família

Estão descansando fora de São Paulo
neste final de semana prolongado.
Vamos continuar orando para que o
Senhor renove as suas forças físicas,
espirituais e emocionais, bem como de
suas irmãs e sua mãe.

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 Pessoal
Aniversariantes
14 a 20

16... Maria de Fátima Campos
17... Graziela Josefa da Silva Lima
17... Josenice Maria Correia (Nice)
20... Rosemei Tiemy Yoshikawa

Parabéns!

