anotações

01º de abril de 2012

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)

Reunião de Oração
das Mulheres

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. Grupo direcionado ao público
feminino com momento de reflexão,
oração e compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
sábados, das 9 às 11h. Vagas abertas.
Interessados em conhecer o movimento
escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

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 Aulas de Inglês
Todas as segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

Igreja Metodista Livre - Diadema

Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema

nossas atividades
Culto Matutino

informativo

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.

Ensaio do Coral

Todo sábado das 14h30 às 16h00.
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

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

reflexão
Celebremos a nossa Páscoa!
“... Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi
sacrificado. Por isso, celebremos a festa,
não com fermento o velho, nem com o
fermento da maldade e da perversidade,
mas com os pães sem fermento, os pães
da sinceridade e da verdade”. I Co. 5:8

notícias
da semana
Boas Vindas

Com muita alegria recebemos todas as
pessoas que estão nos visitando hoje.
Esperamos que se sintam à vontade em
nosso meio e desfrutem do tempo de
comunhão com Deus e com os amigos.

Culto de Páscoa

Iniciamos hoje as nossas celebrações
de Páscoa. Este é um tempo muito
especial, em que relembramos a morte
e a ressurreição de Cristo por nós, e
nos apropriamos de forma renovada
de todas as bençãos que nos vêm por
meio da cruz.
Hoje, temos a participação do nosso
coral, durante o culto de adoração.

Programação após culto

Logo após o culto, teremos uma
apresentação dos Lobinhos, do
Grupo Escoteiro. Em seguida, a
apresentação de um novo projeto
(Leadership Summit), e ao final, uma
confraternização com um lanche. Não
temos escola dominical hoje.
P.S. A Santa Ceia será no domingo que
vem.

Culto e Vigília de oração sexta-feira, dia 06/04

Venha participar conosco do culto e da
vigília que será realizada nesta sextafeira, dia 06. Vamos adorar a Deus
juntos, relembrar o sacrifício de Jesus
e orar uns pelos outros e pela nossa
igreja.
20h30: Culto
22h30: Vigília de oração

Atividades do Grupo
Escoteiro na Páscoa

A alcateia do Grupo Escoteiro Leão
de Judá irá acantonar na igreja nesta
semana, de sexta a domingo. A
chegada será às 9h da sexta-feira,
e o encerramento será às 12h do
domingo.
Os escoteiros também terão seu
primeiro acampamento, em Atibaia
(na casa de familiares de um dos
membros da igreja).
Pedimos a oração de toda a igreja
pelos acampantes, chefias e equipes.

Voluntários para o
Chá de Mulheres

Estamos precisando de voluntários
para cuidar das crianças no Chá
das Mulheres que acontecerá no
dia 19/05. A estimativa é de que 20
crianças participarão deste evento.
Quem puder colaborar, favor procurar
a Arlete ou a Valdete.

SACODE já começou!
(Saúde, Corpo, Diálogo,
Enfrentamento)

O novo projeto SACODE começou na
semana passada. É um grupo com
atividades para proporcionar a cultura
corporal do movimento. A ideia é fazer
com que os participantes deixem de
lado suas preocupações e ansiedades
a fim de terem alguns momentos da
semana para cuidarem do seu corpo.
Dias de atividade: quartas-feiras
Horário: 14h30 às 16h00
Taxa: R$ 5,00 por encontro

Aulas de teclado

As aulas de teclado com o profº Fábio
Ura (Tilts) já começaram.
Dias: terças-feiras
Horário: das 15h30 às 16h30
Idade: 12 a 17 anos
Vagas: 5 alunos
Informações com João Vagner

cantinho
de oração
Seian Yamauchi

Vamos continuar intercedendo pelo
nosso irmãos Seian. Ele permanece
em coma desde que sofreu um infarto
há cerca de 20 dias atrás. Vamos orar
também pela Ruth, Keila e Lucas, para
que sejam sustentados pelo Senhor
neste momento difícil.

cantinho
missionário

Já fez a sua inscrição para o curso de
missões? Este curso será realizado em
nossa igreja nos dias 14 e 15 de abril
de 2012, em parceria com a AME, e
aberto para todo o Concílio. As vagas
são limitadas. Faça já a sua inscrição
pelo site da igreja ou enviando um
e.mail para imel-diadema@uol.com
Mais informações e inscrições com Teo
ou Pr. Rodolfo.

feliz
aniversário!
01/04 João Vitor Abe
02/04 Lawrence Nakamura
03/04 Ariane Aparecida Nascimento
03/04 Verônica Silva do Nascimento
04/04 Ana Luca Simizu
04/04 Kátia Sawaki
04/04 Lídia Narimoto Matsuura
04/04 Luciano Ildefonso da Silva
04/04 Márcio de Oliveira Cruz
05/04 Letícia Paim Medina

Parabéns!

