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

25 de novembro 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

Sendo Cristão Cidadão na
esfera política e do trabalho.
Por causa do Senhor,
sujeitem-se a toda autoridade
constituída entre os
homens; seja ao rei, como
autoridade suprema, seja aos
governantes, como por ele
enviados para punir os que
praticam o mal e honrar os
que praticam o bem.

injustamente.

Pois é da vontade de Deus
que, praticando o bem, vocês
silenciem a ignorância dos
insensatos.

Para isso vocês foram
chamados, pois também
Cristo sofreu no lugar
de vocês, deixando-lhes
exemplo, para que sigam
os seus passos.

Vivam como pessoas livres,
mas não usem a liberdade
como desculpa para fazer o
mal; vivam como servos de
Deus.
Tratem a todos com o devido
respeito: amem os irmãos,
temam a Deus e honrem o rei.
Escravos, sujeitem-se a
seus senhores com todo o
respeito, não apenas aos
bons e amáveis, mas também
aos maus.
Porque é louvável que, por
motivo de sua consciência
para com Deus, alguém
suporte aflições sofrendo

Pois que vantagem há em
suportar açoites recebidos
por terem cometido
o mal? Mas se vocês
suportam o sofrimento por
terem feito o bem, isso é
louvável diante de Deus.

“Ele não cometeu pecado
algum, e nenhum engano
foi encontrado em sua
boca”.
Quando insultado, não
revidava; quando sofria,
não fazia ameaças, mas
entregava-se àquele que
julga com justiça.
Ele mesmo levou em seu
corpo os nossos pecados
sobre o madeiro, a fim de
que morrêssemos para os
pecados e vivêssemos para
a justiça; por suas feridas
vocês foram curados.

notícias
da semana

Bem-vindos!

Damos as boas vindas a todos os amigos e amigas que estão nos
visitando no dia de hoje. É uma grande alegria receber a cada um
de vocês. Desejamos que se sintam à vontade em nosso meio e
voltem outras vezes para nos conhecer melhor.

Culto de Encerramento do SUMMIT
Com muita alegria, estamos encerrando hoje os eventos do
Summit 2012, com um culto de adoração e gratidão ao Senhor!
Desde agora, damos toda a glória unicamente a Ele por tudo o que
foi feito e por tudo o que ainda virá. Esperamos que as sementes
lançadas nestes dias gerem muitos e muitos frutos.

Bem-vindo Pastor Luiz Sayão
É uma grande honra receber em nosso meio hoje o pastor Luiz
Sayão. Ele é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, autor de vários
livros, e um dos mais conceituados professores de teologia do
Brasil. Ele estará compartilhando a Palavra do Senhor no dia de
hoje, enfocando o tema de liderança em continuidade ao Summit.

Muito obrigado a todos os voluntários!!
Queremos agradecer profundamente a todas as pessoas que se
envolveram de alguma forma da organização do Summit! Foi
excepcional podermos contar com cerca de 70 voluntários, que
trabalharam com todo afinco e alegria, em diversas frentes e por
vários meses. A todos, o nosso muitíssimo obrigado!!

Reforma concluída

Após 3 meses de trabalho intenso
(20/08 a 20/11), as reformas da igreja
foram concluídas. Louvamos ao Senhor
por mais esta vitória! Foram feitas as
seguintes obras: reforma da rampa,
novo jardim, duas drenagens, criação
de uma cisterna, rede de esgoto nova,
rede de águas pluviais, reforma do
galpão, pintura das áreas externas.
Agradecemos a todos os membros da
equipe de construção: Luiz Caneparo,
William Matsuura, Paulo Bettiol, Luca.
Em especial, agradecemos ao Luiz
Caneparo, por sua dedicação nestes 3
meses, e aos voluntários que ajudaram
na fase final de pintura (Betânio e
Sr. Marcelo). Parabéns a todos pelo
excelente trabalho!

Culto de Encerramento das
Atividades do 2º Semestre do
Grupo Escoteiro - 02/12
No dia 02/12 acontecerá o Culto de
Encerramento das Atividades do 2º
semestre do Grupo Escoteiro Leão de
Judá no horário do culto.

Festa na Febem - 07/12

Todo ano o Ministério JEAME (Jesus
Ama o Menor) organiza uma festa em
algumas unidades da Febem. A festa
consiste na realização de um culto com
louvor e pregação para os internos,
e no final são distribuídas Pizzas,
coca-colas, chocolates e uma bíblia
para cada interno e monitor. A festa
deste ano acontecerá no dia 07/12 às
19h00. Gostaríamos de pedir oração
para que Deus toque na vida dos
internos e monitores como na equipe
que estará participando.

Formatura e Encerramento do
Ano Letivo da
Escola de Educação Infantil

Betel - 08/12

No dia 08/12, a Escola de Educação
Infantil Betel fará sua Festa de
Formatura e Encerramento do Ano
Letivo das 8h00 às 12h00 aqui na
igreja.

4 ª Assembleia Extraordinária
- 09/12
Não deixe de participar da próxima
Assembleia que acontecerá no
dia 09/12, das 11h00 às 12h00.
Temos assuntos importantes para
compartilhar com toda a igreja.
Marque em sua agenda.

Cultos especiais de
final de ano

Estamos nos aproximando de uma
datas mais significativas do calendário
cristão: o Natal! Anote em sua agenda
desde já os cultos especiais que
teremos e convide seus amigos para
estarem conosco.
* Culto e Confraternização de Natal 16/12, às 18h00
Teremos a participação especial do
nosso coral, cantando diversos hinos
tradicionais de Natal.
* Culto em Conjunto com as crianças23 e 30/12

cantinho
pessoal
Aniversariantes

26... Caio Santos Souza
26... Sabrina S. Obara Nakamura
28... Jônatas S. Tenório
29... Sandra H. Veronese

Parabéns!

