anotações

11 de março 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

Todas às sextas-feiras, às 14h. 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.

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
O Corpo em movimento
“Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo
auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se
a si mesmo
em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função.”
Efésios 4:15-16

notícias
da semana
Agenda on-line da Igreja

A agenda com as atividades da IMeL
Diadema já está on line. Lá você
encontrará as datas e os horários dos
eventos que acontecerão na igreja. Para
consultá-la basta acessa o site:
www.imeldiadema.org.br e clicar em
Nossa Agenda que está no lado direito.
É imprescindível consultar a secretaria
antes de marcar qualquer atividade
na igreja, principalmente nos fins de
semana.

Novos Módulos

Convidamos toda a igreja a participar
dos novos módulos da Escola
Dominical que começaram no domingo
passado.
- Bases da Fé - Profs: Arlete e Verônica
O curso destina-se aos interessados
em conhecer as bases ou princípios
fundamentais da fé e da vida cristã,
e também para aqueles que tem
interesse em se batizar. Local: Sala do
culto infantil.
- Missão Urbana - Prof. Pr Junior
(Igreja Capital Augusta)
Compartilhamento sobre missão
urbana, baseado nas experiências e
vivências desta comunidade, focando
especialmente na questão de como
evangelizar diferentes tipos de pessoas.
Mais informações com Dani Hirayama

Almoço - Hoje

Hoje após a Escola Dominical teremos
almoço com o objetivo de arrecadar
fundos para o Chá de Mulheres
que acontecerá no dia 19 de maio.
Todos são convidados a participar do
almoço. Foi solicitado que as pessoas
colocassem o nome no flip chart, mas

mesmo quem não colocou pode ficar
para o almoço.

passada. O próximo batismo será no
dia 22 de abril.

Inscrições abertas para Aulas
de Teclado

Coral para a Páscoa

A partir do dia 27 de março
começarão as aulas de teclado com o
prof. Fábio Ura (Tilts).
Dias: às terças-feiras
Horário: das 15h30 às 16h30
Idade: de 12 a 17 anos
Local: IMeL Diadema
Vagas: 5 alunos
Informações com João Vagner/Keila
Yamauchi 4368-7187

Estacionamento durante
as atividades do Grupo
Escoteiro

A Imel Diadema informa que a
partir de 10 de março de 2012, nos
sábados de manhã, a entrada de
veículos será permitida somente pela
av. Washington Luís por questões
de segurança, uma vez que nesse
período ocorrem as atividades do
Grupo Escoteiro Leão de Judá.
Preocupada com o bem-estar e
integridade das crianças e dos jovens,
a chefia restringe parcialmente o
estacionamento superior. A medida
também contempla um melhor
aproveitamento do espaço. A partir
das 12h o fluxo estará liberado.
Contamos com a compreensão e
colaboração de todos. Gratos

Batismo - 22/04

Se você tem interesse em se batizar
ou saber mais sobre o significado do
batismo, procure a Arlete. As aulas de
preparação já tiveram início na semana

Se você deseja participar do Coral,
entre em contato com a Denise Sousa.
Os ensaios já começaram. Sábados das
14h30 às 16h00 na igreja.

Reunião de oração domingo
às 8:30h

Lembre-se que temos um novo espaço
de oração aos domingos, antes do culto.
Venha interceder pela Igreja e por tudo
que o Senhor quiser.
“... a oração de um justo é poderosa e
eficaz” Tg 5:16

da evangelização mundial e modelos
atuais de missões)
Taxa: R$ 30,00
(P.S. Caso haja alguma dificuldade com
a taxa, favor procurar o Pr. Rodolfo).
Esta iniciativa é uma parceria entre
a igreja de Diadema e a Área de
Proclamação do Concílio.

Sorrindo com Cristo

Chegou uma carta do Sorrindo com
Cristo com informações sobre o projeto
de Monte Santo.
A carta está no mural. Não deixe de ler.

cantinho
missionário

feliz
aniversário!
Então, participe deste curso
de missões!

Quando? Dias 14 e 15 de Abril de
2012
Onde: aqui em nossa igreja
Preletores e tema:
- Paulo Moreira (Base bíblica de missões)
- Durvalina Bezerra (A vocação
missionária)
- Margaretha Adwardana (Panorama

11/03 Patrícia Fujii Miamoto
12/03 Sumiko Misikami (Terezinha )
14/03 Enzo Vinícius de Lima Perez
15/03 Danilo Eiji Hirayama
15/03 Maria Elisa Pereira Lo Russo
16/03 Carla Cristina Hioki Abe

Parabéns!

