DESTAQUE

NOSSAS ATIVIDADES

Ouvidoria da
Imel Diadema

Módulos e Classe de Adolescentes

Novo canal para você encaminhar
suas sugestões, críticas ou
reclamações. Escreva para:
ouvidoria.imeldiadema@gmail.com

(este e.mail será administrado pelos
delegados).

Antes do Culto, das 9h às 10h, a igreja oferece
classes de estudo bíblico para adolescentes e
adultos.

Atividade para Crianças
Temos Culto Infantil e Escola Dominical para as
crianças das 10 às 12h.

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração

ANOTAÇÕES
Escreva aqui o que Deus falou com você
no culto de hoje!

Testemunho de Batismo:
Peter Geison Yamada
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Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 9h ás 10h

Reunião de Oração das Mulheres

Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Sábado - 9h00 às 11h00.
Vagas abertas. Interessados em conhecer o
movimento escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Aula de Inglês
Adultos

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sábado - 10h às 11h30

Imortal (hip hop)

Sábado - 9h30 às 12h00
Treino de street dance e breaking

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30

ANIVERSARIANTES

08... Orlando Nakamura

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

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Meu nome é Peter. Eu achava que respeitar
uns aos outros, não roubar, não matar,
orar e agradecer a Deus a cada dia, era o
suficiente.
Como eu venho de uma família tradicional
japonesa que segue a religião Shintoísta,
fui seguindo sem me dar conta do que eu
estava fazendo.
Sempre tive a curiosidade de saber sobre
a bíblia. Tinha muitas perguntas, mas não
encontrava respostas.
Minha esposa Sueli, que frequentava essa
igreja , sempre me convidava a participar
dos cultos, mas eu achava que orar sozinho
já era o suficiente.
Até que, um dia, eu estava a caminho
do trabalho e recebi uns panfletinhos
que dizia para eu procurar uma igreja.
Passou mais um tempo, recebi mais um
panfletinho para procurar uma igreja.
Também não dei muita bola, até que um
dia, dando banho no meu filho, Henrique,
ele me falou: “eu e a mamãe vamos pro
céu e você não, porque você não vai
na igreja” aquilo mexeu profundamente
comigo. Passou a semana e no domingo
seguinte acordei cedo, me arrumei e ele
perguntou: papai, você vai aonde ? Eu
respondi: à igreja, com você!
Ele levou um susto!, mas ficou feliz! Bem
nesse dia começou um curso da Arlete, “
Bases da Fé”. A partir deste dia, achei muitas
respostas para as minhas perguntas e desde
então estou neste caminho de aprendizado
e que tem transformado a minha vida.
Hoje tenho a plena convicção que com
Cristo eu deixo a minha velha vida e todos
os meus pecados pagos por cristo na cruz,
e que através desse batismo, eu estou
renascendo para uma vida nova, pela
ressurreição em Cristo.
(batismo realizado no dia 27 de abril de 2014 Imel Diadema).

NOTÍCIAS DA SEMANA
Gratidão pelo Batismo
Louvamos a Deus pelo batismo do
domingo passado! Ficamos maravilhados
ao ouvir os testemunhos e ver a obra
maravilhosa na vida dos nossos irmãos.
Que o Senhor continue derramando da
Sua graça sobre suas vidas. E vamos orar
para que continuem crescendo na sua
nova vida em Cristo. São eles: Hideki Nakata,
Rosana Azevedo, Hitomi Matsumuura, Leda,
Cláudia Bernardo e Peter Yamada.

Culto de Mulheres - próximo
sábado
Você que é mulher, não pode deixar de
participar do culto que haverá no próximo
sábado(10/05), as 18 horas. Será um
momento de integração entre todas as
mulheres da igreja, e também de adoração
e reflexão da Palavra.
Pregadora: Pra. Kátia
Haverá uma confraternização após o culto.
Favor trazer um prato de doce ou salgado,
se puder.
Mais informações com a Valdete.

MÓDULOS DE MAIO
1) BASES DA FÉ - Nova Turma!
De 11 de Maio a 08 de Junho, com a
Profª. Arlete Simões
Para as pessoas que desejam conhecer
mais sobre as Bases da Fé Cristã. E também
para as pessoas que estão querendo se
batizar em nossa Igreja. Inscrições no
Balcão Bem-vindo.
2) Membresia e Metodismo
De 11 de Maio a 08 de Junho, com a
Pra. Kátia
Para as pessoas que desejam conhecer
melhor a Igreja Metodista Livre, suas
raízes históricas e princípios distintivos.

Este módulo trata também do tema
da membresia: quais os privilégios e
responsabilidades de um membro da igreja.
Público alvo: pessoas que se batizaram
recentemente ou que estão se
transferindo para a nossa igreja.
3) Estudo da Bíblia
As aulas continuam, com a Profª. Verônica.
Áudio do Pr. Luiz Sayão sobre os livros da
Bíblia, seguido de discussao em grupo.

Você é nosso
convidado para o
Undoukai - 25 de Maio

Inscreva-se para o curso
Cristão Contagiante 31 de Maio

Anote desde já em sua agenda:
25 de Maio, a partir das 9h00 no
clube Okinawa. Temos convites na
recepção.

Já temos mais de 35 inscritos para
o curso! Faça logo sua inscrição e
garanta sua vaga!

Undoukai - prendas
A equipe do Undoukai recebe doação
de prendas para usar nas premiações na
grande gincana. Você não tem ideia do
que pode doar? Imagine algo que gostaria
de ganhar ou de ver uma criança ou um
amigo seu ganhar. O objeto tem valor
mais simbólico, uma vez que o objetivo
do Undoukai é todos se divertirem
através do esporte! Ofertas em dinheiro
também ajudam. Participe e faça sua parte.
Qualquer dúvida, fale na secretaria ou com
Mami Yasunaga.
Ps.: há uma caixa para as prendas no hall
de entrada do templo

Undoukai - 25/05
Lembramos a todos que no dia do
Undoukai não teremos nenhuma atividade
na Igreja. Neste dia teremos um período de
louvor durante o evento. Marque em sua
agenda e ajude-nos a avisar as pessoas mais
próximas a você.

Acampamento do Grupo
Escoteiro
Neste feriado prolongado, o grupo
escoteiro está realizando o seu
I Acampamento geral em São Bernardo
do Campo. Além dos lobinhos, escoteiros
e chefes, vários pais estão participando
junto como voluntários. Vamos lembrar
em oração.

