anotações

15 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
Louvai ao SENHOR todas as nações,
louvai-o todos os povos.
Porque a sua benignidade é grande para
conosco, e a verdade do SENHOR dura
para sempre. Louvai ao SENHOR.
Salmo 117:1-2

notícias
da semana
Curso de missões

Desde ontem, estamos realizando um
curso de missões em nossa igreja. É
um evento em parceria com a AME
e com o Concílio Nikkei - Ministério
de Proclamação. Ontem, tivemos a
participação de cerca de 100 pessoas.
Está sendo uma grande benção e
continuamos hoje até o meio da tarde.

Bem vinda Margaretha e
obreiros da AME!

Como continuação do curso, temos
um culto especial hoje com a presença
da Margaretha Adiwardana trazendonos a Palavra do Senhor. É uma
alegria poder recebê-la mais uma vez
em nosso meio, juntamente com os
obreiros que trabalham na base da
AME. Sejam todos bem-vindos e que
o Senhor abençoe grandemente suas
vidas e ministérios.

Programação de hoje

09:00h - Culto de adoração
11:00h - Aula sobre “A Evangelização
mundial” (Margaretha)
12:30h - almoço para os participantes
do curso
13:30h - cont. do curso - com
Margaretha Adiwardana
15:15h - encerramento

Batismo será no
próximo domingo

Este é um mês muito especial em
que estamos relembrando a morte
e ressurreição de Jesus por nós. Um
dos símbolos que Jesus nos deixou
para relembrar a Sua obra por nós
foi o Batismo. Com muita alegria, no
domingo que vem, sete pessoas irão

declarar a sua fé em Jesus por meio do
Batismo. Estejamos em oração por eles
e pelo culto.

Undoukai - 27/05/12

Restauração e Almoço próximo domingo

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

No próximo domingo teremos o
nosso almoço. Em seguida, haverá a
atividade do RestaurAÇÃO. Convide
seus amigos e programe-se desde já
para permanecer após as atividades da
manhã.

Assembleia Extraordinária 06/05

Anote este dia desde já em sua
agenda! Esta 2ª Assembléia do ano
será logo após o culto, no horário
da escola dominical. Temos assuntos
importantes para compartilhar com
toda a igreja. Participe, opine, envolvase!! A presença de todos, membros e
participantes, é fundamental!

Voluntários para o Chá de
Mulheres

No dia 19/05 acontecerá o Chá das
Mulheres. Estamos precisando de
voluntários para cuidar das crianças.
A estimativa é de que 20 crianças
participem deste evento. Se você
puder ajudar, favor procurar a Arlete
ou a Valdete.

Já estamos recebendo as prendas para
o Undoukai que acontecerá no dia
27/05. Haverá uma caixa próximo à
recepção onde você poderá deixar suas
prendas.
Precisamos também de pessoas para
ajudar com as prendas. Caso possa
ajudar, favor procurar: Guilherme/
Jefferson/Mami/Simone.

O novo projeto SACODE já começou.
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

Agradecimentos

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Foram realizados, no último feriado
prolongado, o acantonamento dos
lobinhos nas instalações da Igreja
em Diadema e o acampamento dos
escoteiros em Atibaia.
O GE Leão de Judá agradece as
orações, que sustentaram o Acantô
e o Acampamento. Foram dias
abençoados com comunhão e
aprendizado intensos para todos crianças, jovens e adultos.
Grato, grato, gratíssimo
Diretoria do GE Leão de Judá

Consagração dos Dízimos &
Ofertas

Em razão do feriado na semana
passada, estamos realizando hoje,
dia 15, a consagração dos Dízimos e
Ofertas.
Comunicamos a todos também que
agora temos 2 caixas de oferta no
hall de entrada do templo, para a
colocação dos envelopes de ofertas e
dízimos a qualquer tempo.

Achados & Perdidos

Você não está sentindo falta de uma
blusa, de uma mochila, ou até mesmo
de um tênis? Às vezes você pode ter
esquecido na igreja e não se lembra.
Deixamos no gualpão da igreja uma
caixa de achados & perdidos. Na
dúvida, não deixe de verificar.

feliz
aniversário!
08/04 Suguetiro Misikami
10/04 Luigi Koga Pereira
10/04 Nathália Lima Matias
12/04 Marco Aurélio Abe (Lelo)
14/04 Mitsuru Hirayama
17/04 Silvana Fernandes da Silva
18/04 Denise Nascimento de Sousa
18/04 Fábio Toshihiro Ura
18/04 Marcos Massataka Okina
20/04 João Vagner Perez

Parabéns!

