anotações

nossas atividades
Culto Matutino

20 de janeiro de 2013

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

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.

Culto Infantil

Aulas de Inglês

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

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

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

Você foi criado para
refletir a imagem de
Deus diante da Criação
Então disse Deus: “Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Domine ele sobre os peixes
do mar, sobre as aves do céu, sobre os
grandes animais de toda a terra e sobre
todos os pequenos animais que se
movem rente ao chão” .
Criou Deus o homem à sua imagem, à
imagem de Deus o criou; homem e mulher
os criou.
Gn 1:26/27

notícias
da semana
Reunião de Avaliação do
Summit 2012
Logo após o culto, teremos uma
reunião de avaliação com todos
os coordenadores do Summit, na
sala do culto infantil. Contamos
com a presença de todos.
Obrigado.
Hoje temos almoço na Igreja
Todos estão convidados a
permanecer para o almoço, que
será servido a partir das 11h30..
Este almoço é parte da iniciativa
de alguns irmãos chamada “Ação
entre amigos”.
Recesso da Escola Dominical
Comunicamos a todos que a
Escola Dominical (crianças e
adultos) retornam suas atividades
no dia 17/02.
Nesse período, teremos apenas o
culto dos adultos e o culto infantil
no horário normal.
Retiro de Planejamento da
Liderança Estratégica 25 a 27/01
A liderança estratégica estará
reunida no próximo fim de
semana, nos dias 25, 26 e 27 de
janeiro para o seu planejamento
anual. Pedimos as orações de

toda a igreja para que o Senhor
dirija todos os pensamentos
e planos para 2013, e tudo
seja feito de acordo com a Sua
soberana vontade. As famílias
estarão participando junto.
Assembleia Geral com eleição
dos delegados - 03/02
Todos os membros e
participantes da igreja estão
convidados a participar da
próxima Assembleia que
acontecerá no dia 03/02, das
11h às 12h. Marque desde já
em sua agenda e aguarde mais
informações.
Inglês em 2013
Inscrições abertas para crianças,
adolescentes e adultos
Manhã, tarde e noite.
Investimento: R$ 60,00 mensais
– aula uma vez por semana
(1:30h).
Se você tem interesse, entre em
contato com Arlete Simões
ARLETESIMOES@TERRA.COM.BR
FONE: 9-9524-9008

Férias
* A Simone, secretária da igreja,
está de férias até o dia 27/01.
Nesse período, a secretaria
não terá expediente. Havendo
qualquer necessidade, favor falar
com um dos pastores.
* O sr. Luiz Caneparo também
está de férias até o dia 30 de
janeiro.

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
22... Matheus Araújo
24... Sidnei Fernandes (Sissi)
26... Karina Soga
26... Leonardo Gouvêa
26... Sérgio Yamasaka
29... Gisele Dozono Asanuma
Boletim quinzenal
Neste período de férias em
que temos menos atividades,
o boletim será editado
quinzenalmente.

