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

21 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

Coragem
Então o Anjo do Senhor veio e sentou-se sob
a grande árvore de Ofra, que pertencia ao
abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava
malhando o trigo num tanque de prensar
uvas, para escondê-lo dos midianistas.
Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão
e lhe disse:”O Senhor está com você,
poderoso guerreiro”. “Ah, Senhor”, Gideão
respondeu, “se o Senhor está conosco, por
que aconteceu tudo isso? Onde estão todas
as suas maravilhas que os nossos pais nos
contam quando dizem: ‘Não foi o Senhor
que nos tirou do Egito?’ Mas agora o Senhor
nos abandonou e nos entregou nas mãos
de Midiã”. O Senhor se voltou para ele e
disse:”Com a força que você tem, vá libertar
Israel das mãos de Midiã. Não sou eu quem
o está enviando?”. “Ah, Senhor”, respondeu
Gideão, “como posso libertar Israel? Meu clã
é o menos importante de Manassés, e eu sou
o menor da minha família.” “Eu estarei com
você”, respondeu o Senhor, “e você derrotará
todos os midianitas como se fossem um só
homem”.
Juízes 6.11-16

notícias
da semana
Batismo

Hoje, por meio do batismo, quatro
pessoas vão confessar publicamente
a sua fé em Jesus Cristo. É uma
grande alegria para todos nós! São
elas: Vanessa, Andrea, Ariane e Thaís.
Louvamos a Deus por estas vidas
preciosas. Vamos orar para que elas
permaneçam firmes no compromisso
que estão assumindo. E que nós como
igreja possamos apoiá-las e ajudá-las a
crescerem na sua nova vida em Cristo.

Reunião geral com voluntários
do Summit - hoje
Atenção, se você se inscreveu para ser
voluntário no Summit, está convidado
para permanecer após o culto para
uma reunião geral com todos os
voluntários do Summit. A presença
de todos é fundamental para poder
receber as orientações necessárias.

Módulos para adultos
Não teremos módulos hoje.

Atividade especial
com as crianças

Estamos comemorando o mês da
crianças agora em Outubro. Hoje
continuaremos as atividades especiais.
Horário: das 9h00 às 12h00.

Almoço - hoje

Excepcionalmente hoje, 3º domingo,
teremos nosso almoço. Todos estão
convidados a permanecer após o culto
e saborear uma deliciosa refeição.

Vigília de Oração próxima sexta-feira

No dia 26/10 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!

Restauração

Neste mês não teremos Restauração
em função das eleições (28/10).

Já fez a sua inscrição para o
Summit?

Se você não vai trabalhar como
voluntário no Summit, então não deixe
de se inscrever como participante.
Incentivamos todos os professores de
escola dominical, líderes de projetos
e ministérios, líderes de grupos
pequenos, etc, a participarem. Uma
excelente oportunidade de reciclar
suas ideias e visões e ser impactado
pela experiência de grandes líderes.
Faça a sua inscrição com desconto até
30 de Outubro.

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
21 a 26
21... Guilherme Tadao Santanda
22... Amanda Sara Correia
22... Beatriz Miamoto
23... Ivana Lie Makita Abe
23... Nicole Abe
25... Danilo Yukio Sugahara

Parabéns!

Ajude-nos a divulgar o SUMMIT DIADEMA!

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

Temos folders e cartazes do Summit à disposição na recepção. Você pode
levar para sua Faculdade ou empresa. 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.

