anotações

17 de abril de 2011

informativo
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
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

reflexão
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.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
GAMES - Grupos de Apoio, Comunhão,
Evangelismo e Serviço
Responsável: pr. Rodolfo Veronese
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
Grupo Escoteiro
Responsável: Paulo Dias Campos
Horário: domingo das 14h00 às 16h00

Equipe de comunicação responsável pelo informativo: Guilherme Santanda, Rodrigo Makoto Matsumura,
Patrícia Nishimura, Sandra Hirayama Veronese.
Se você quiser colocar alguma informação no boletim, fale com a Simone (4057-3779) até quarta-feira de manhã.

A Nova Vida em Cristo
“Todavia, Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, quando ainda
estávamos mortos em transgressões - pela
graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos
fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a
incomparável riqueza da Sua graça...” Ef. 2:4-8

notícias da
semana
Bem-vindos visitantes!

Projeto RestaurAÇÃO - hoje

Damos as calorosas boas vindas a todos
os amigos(as) que nos visitam hoje.
Esperamos que se sintam à vontade em
nosso meio, e tenham momentos de
refrigério na presença do nosso Deus.

Relembramos que hoje teremos o
2º encontro do Projeto Restauração.
Excepcionalmente desta vez, a
atividade será das 12:30h às 14:30hs,
logo após o culto seguido do brunch
(café especial). Mais informações com
a Priscila Shimizu.

Celebração de Páscoa - hoje
Hoje é um dia muito especial! Dia em
que celebramos a grande salvação que
Deus nos ofereceu, por meio da morte
e ressurreição de Jesus. Esperamos que
este seja um dia de renovação para
todos nós, em que a Vida de Jesus possa
transbordar em nós e através de nós
para todos os que nos cercam.

Brunch
Todos estão convidados a participar do
Brunch (Café da manhã especial) logo
após o culto.

Próximo domingo, dia 24/04
Teremos o nosso culto normal com
Santa Ceia, a partir das 9h. Vamos
celebrar juntos a Ressurreição, a grande
vitória de Jesus na cruz!
P.S. Hoje e no dia 24 não teremos classes
de escola dominical nem para adultos
nem para crianças. Teremos apenas
os cultos (adulto e infantil) das 9:00 às
10:45h.

Vigília de oração
Nesta próxima sexta-feira, dia 22, dia
em que relembramos a Paixão de nosso
Senhor Jesus Cristo, estaremos reunidos
aqui na igreja para uma vigília de
oração. Vamos adorar juntos ao Senhor,
refletir sobre o seu sacrifício por nós e
interceder uns pelos outros. Horário: das
19:30h às 23:00h. Participe!

O Dr. Hideki Nakata falará sobre o
tema: Vacinação
Você sabia que adultos devem ser
vacinados regularmente, assim como
as crianças e recém-nascidos?
Você sabe por que a vacinação é tão
importante? Há contraindicações
para a vacinação? Quais as verdades

e os mitos a respeito? Vamos discutir
os aspectos mais importantes dos
programas de vacinação e entender
porque é bom para a saúde ser
vacinado.

2ª Rodada de Módulos
Estamos no recesso dos módulos e no
dia 1º de maio iniciaremos a segunda
rodada. Nesta nova rodada, serão
ministrados os mesmos assuntos,
porém as turmas poderão fazer o
rodízio. Para o 2º semestre teremos
assuntos novos. Programe-se para
participar!

Grupo Escoteiro - Recesso
O Grupo Escoteiro Leão de Judá
informa que no próximo domingo
(24/4) não haverá atividade.
Retomaremos em 1º de maio, às 14h.
Ministério do escotismo.

1º Encontro de Líderes de
Grupo Pequeno - 30/04
Atenção você que é líder de um grupo
pequeno. Já marcou em sua agenda
o encontro do dia 30 de abril? Na
agenda do dia, teremos vários assuntos
importantes a tratar, dentre eles a nova
proposta para o funcionamento dos
grupos pequenos. O encontro será na
igreja, a partir das 8:30h, com café da
manhã.

Livros de presente
Estamos distribuindo hoje novamente
os livros que foram doados pela
Ebenézer há um tempo atrás. Dê uma
olhada nos títulos após o culto e leve
aqueles que lhe interessar. E boa leitura!

A Imel Diadema está no
Facebook e Twitter!

Se você participa em uma dessas 2
redes sociais, faça parte (Facebook) ou
siga (Twitter)!
www.facebook.com/imeldiadema
www.twitter.com/imeldiadema

feliz
aniversário!
17/04 Silvana Fernandes da Silva
18/04 Denise Nascimento de Souza
18/04 Marcos Massataka Okina
18/04 Fábio T. Ura (Tilts)
20/04 João Vagner Perez
21/04 Takehissa Watanabe
23/04 Beatriz de Oliveira Cruz Rubio
23/04 Rodrigo Makoto Matsumura

Parabéns

