anotações

nossas atividades
Culto Matutino

20 de maio de 2012

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

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.

Culto Infantil

Aulas de Inglês

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

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

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

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

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Rios de Água Viva
“No último dia, o grande dia da festa, levantou-se
Jesus e exclamou: Se alguém tem sede venha a mim
e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirão rios e água viva. Isto Ele disse com
respeito ao Espirito Santo que haviam de receber os
que nele cressem.”

João 7:37.38

notícias
da semana
Undoukai - próximo domingo

participarem da próxima reunião

No próximo domingo não haverá

que será no próximo sábado dia 26,

Acampamento de crianças
(EBF 2012)

nenhuma atividade na igreja devido

das 9h00 às 10h30 na igreja.

As inscrições para a EBF 2012 já estão

ao Undoukai. Estaremos no Centro

Maiores informações com a Nice

disponíveis!

eventos do
concílio

O acampamento vai acontecer entre

Jantar dos Solteiros - 09/06

os dia 06 a 09 de julho, na igreja

Horário: a partir das 18h

Venha e participe! Convide seus amigos

Curso: Resolvendo o
quebra-cabeça humano

mesmo.

Participação: jovens maiores de

e vizinhos!

Atenção! Faça hoje sem falta a sua

Se você conhece alguma criança entre

18 anos

inscrição para este curso que

07 a 11 anos, não deixe de convidar!

Local: Recanto dos Sonhos

Summit 2012 - em Diadema

será ministrado pelo Ministério

As vagas são limitadas!

Av. João Rodolfo Castelli, 3.248 - São

Anote em sua agenda a data do

Caminhada Bíblica (Pr. Eduardo Arata).

Para mais informações consulte o

José dos Campos

Summit que será realizado em nossa

Veja as informações abaixo:

cartaz no nosso mural, acesse www.

Preço: R$ 30,00

igreja: 23 e 24 de Novembro (sexta

Data: 02/06/2012

imeldiadema.org.br/ebf

Para mais informações: Poly:

e sábado, manhã e tarde). Nossa

Horário: das 9 às 18 h

ou ainda se preferir, fale com o Renato

souapoly@gmail.com ou Carol: carol.

expectativa é termos cerca de 80

Assunto: Liderança e relacionamentos

Okina, Fernanda Yamasaka ou

fukushima@hotmail.com

voluntários e 30 participantes (da nossa

interpessoais

Lucas Pereira!

(Evento promovido pela Igreja de São

igreja). Ajude-nos a divulgar entre os

Público Alvo: Voltado para todas as

seus contatos. Temos alguns folders da

pessoas interessadas em conhecer

Curso de Artesanato

Sepal na recepção.

melhor seu perfil e sua personalidade,

No dia 26/05 não haverá aula de

Caso você possa ajudar como

para ajudá-las em todas as áreas de

artesanato devido aos preparativos

voluntário, veja no mural a lista de

relacionamento em que vivem (família,

para o Undoukai.

todas as áreas pelas quais a igreja será

trabalho, amizades, igreja, ministérios,

Lembramos que o curso de artesanato

responsável, e coloque o seu nome. A

etc.)

acontece todos os sábados das 9h00

partir de junho, iniciarmos os módulos

Valor: R$ 40,00 (incluindo almoço e

às 11h00.

de treinamento para os voluntários.

coffee break)

Maiores informações com Alice.

Cultural Okinawa de Diadema - Av. 7
de setembro, 1.670, a partir das 9h00.

Inscrições e informações: Edson

Reunião da Recepção - 26/05
Convidamos todas as pessoas que
fazem parte da escala da recepção a

Samejima e Dani Hirayama

José dos Campos)

feliz
aniversário!
27/05 Gilvã Paulo de Lima
29/05 Alda Júlia Matias
30/05 Alberto Ko Tachibana
30/05 Thaís Nakamura
Junho
01/06 Vitória H. Veronese
02/06 Clotilde Simões P. Souza

Parabéns!

