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

1 de julho de 2012

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.

Aulas de Inglês

Todas as segundas-feiras.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
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
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informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Vivendo no poder do espírito
“Sabemos que toda a natureza criada geme até agora,
como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos,
que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos
interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção
como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa
esperança fomos salvos...se esperamos o que ainda não
vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o
Espírito nos ajuda em nossa fraqueza...”.
Romanos 8: 22-25

notícias
da semana
“Em JULHO A IGREJA NÃO
FECHA E DEUS NÃO TIRA
FÉRIAS DA GENTE”!
Nossos cultos, tanto dos adultos como
o infantil, continuam normamente
durante o mês de julho. Contamos
com a presença de todos para juntos
continuarmos adorando ao Senhor,
tendo comunhão uns com os outros e
desfrutando das Suas grandes bênçãos!

Recesso da Escola Dominical
Comunicamos a todos que apenas a
escola dominical estará em recesso
a partir de hoje, até o dia 22 de
julho. Nesse período não teremos os
módulos dos adultos e nem as classes
das crianças. As atividades da escola
dominical recomeçarão no dia
29 de julho.

Outras Atividades em recesso
Durante o mês de julho, algumas
atividades estarão em recesso:
- Aula de Inglês para adolescentes;
- SACODE;
- RestaurAÇÃO;
- Grupo Escoteiro.

Inscrições para o SUMMIT
As inscrições on line estão
abertas no site da Sepal
(http://willowcreek.org.br)
As inscrições aqui na igreja estarão
abertas a partir de hoje. Veja no
“stand” do Summit. Lembrando
que os voluntários não precisam se
inscrever para o evento e nem
pagar a taxa.

Acampamento de crianças
(EBF 2012)
Restam poucas vagas para o
acampamento. São 8 vagas para
meninas e 2 para meninos. Se você
ainda não fez a inscrição do seu filho
(a), então, faça o quanto antes e
garanta a sua vaga.
Data e local: 06 a 09 de
julho, na igreja.
Faixa etária: 07 a 11 anos.
Para mais informações, consulte o
cartaz no nosso mural, acesse
www.imeldiadema.org.br/ebf ou ainda
se preferir, fale com o Renato Okina,
Fernanda Yamasaka ou Lucas Pereira.

Missão Tane (Sementes)

1º Aniversário do Coral
da IMeL Diadema - 21/07

Parte da equipe estará partindo hoje à
noite para o Japão. Embarque às 21h
no aeroporto de Guarulhos.
Vamos continuar a
apoiá-los em oração.
Acompanhe mais da viagem
através da internet:
www.missaotane.blogspot.com.br

No dia 21/07 teremos a comemoração
do 1º aniversário do coral da nossa
igreja. Teremos a participação do Coral
de outras igrejas.
Participe e traga seus familiares
e amigos.
Horário: 19h00
Local: IMeL Diadema

UM RECADO PARA VOCÊ
Doação de Teclados
Todas as vagas para as aulas de teclado
foram preenchidas! Glória a Deus! Mas
precisamos agora de mais teclados.
Então se você tiver um, ou souber de
alguém que tenha e queira doar para a
igreja, por favor falar com o Lelo ou o
Tilts (Fábio Ura).

Férias da secretária
A Simone estará de férias dos dias
16 a 29 de Julho. Havendo qualquer
necessidade nesta área de secretaria,
favor contatar diretamente um dos
pastores ou o Luca (responsável da
área administrativa).

realizaremos o UNDODED
Mais detalhes acesse o link: http://imel.
org.br/ded/undoded/ ou com Janete
Kavano (res 5594-8141 / cel 653-6563
/email jkavano@ig.com.br)

feliz
aniversário!
Aniversariantes
01 a 06
04/07 Maria Aparecida Pereira
05/07 Alexandre Nakamura
05/07 Fábio Henrique M. Onishi

eventos do
concílio
UNDODED - 28/07
Sabe o que é este evento?
É um dia inteiro de atividades (como
no Undoukay) promovido pelo DED
(Acampamento Dente de Leite). Os
objetivos são: dar oportunidade aos
pais e responsáveis de conhecerem o
local onde seus filhos frequentam no
período do Carnaval, ter momentos
de confraternização e comunhão,
vivenciar a rotina do primeiro dia
de DED e arrecadar fundos para a
construção da lateral da quadra.
Local: ACA Luz e Vida (Embura)
Horário: das 9h45 às 15h30,

06/07 Lúcia de Fátima Nascimento
06/07 Tânia Lisboa
06/07 Vinícius Henrique da Silva

Parabéns!

