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

Atividade para Crianças

ANIVERSARIANTES

07/06 - Marie Yasunaga Matida

14/06 - Maria Toshico I. Hirayama

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

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

14/06 - Yumi Sirano

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

21/06 - Ulisses Shimizu

Reunião de Oração

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.

DADOS BANCÁRIOS
IMEL DIADEMA
Caso você queira depositar seu dízimo
e a sua oferta na conta da igreja,
seguem abaixo os dados bancários:
Igreja Metodista Livre
Banco do Brasil
Agência 0427-8
Cc 2162-8
CNPJ 53.587.242/0004-32
(favor enviar o comprovante para
tesouraria@imeldiadema.org.br)

Aula de Inglês
Adultos

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

Desperta Débora

Mães orando pelos filhos
Sábado - 8h às 9h

Imortal (hip hop)

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

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30
ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o
estacionamento da frente (apenas aos domingos de manhã).
A taxa de uso é de R$ 20,00/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
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O Reino de Deus
chegou na história!

Pra. Kátia Okada | Pr. Rodolfo Veronese

“O Espírito do Senhor está sobre
mim, porque ele me ungiu
para pregar boas novas aos
pobres. Ele me enviou para
proclamar liberdade aos presos e
recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e
proclamar o ano da graça do
Senhor”.
Então ele fechou o livro,
devolveu-o ao assistente e
assentou-se. Na sinagoga todos
tinham os olhos fitos nele; e ele
começou a dizer-lhes: “Hoje se
cumpriu a Escritura que vocês
acabaram de ouvir”.
Lucas 4:18-21

NOTÍCIAS DA SEMANA
CONSAGRAÇÃO DE DÍZIMOS
Hoje é dia de consagrarmos nossos dízimos.
Não se sinta constrangido ou obrigado a
ofertar, e caso você tenha alguma dúvida a
respeito converse com nossos pastores ou
amigos mais próximos. “Cada um dê conforme
determinou em seu coração, não com pesar
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá
com alegria” – 2 Corintios 9:7.
ASSEMBLÉIA - HOJE
Atenção, teremos uma assembleia
extraordinária logo após o culto hoje para
decidir sobre a continuidade do Pastor Júnior,
com quem temos caminhado desde início
de Março. Lembrando que estamos num
processo de buscar juntos a vontade de Deus
nesta questão, e a participação de todos os
membros é muito importante (se você tem
dúvida quanto à sua membresia, temos uma
lista afixada no mural, perto da entrada).
AGRADECIMENTO PELO UNDOUKAI
Louvamos a Deus por ter nos proporcionado
um dia muito agradável no último dia 31 de
Maio, em mais um Undoukai realizado no
Clube Okinawa. Tivemos a participação de
cerca de 450 pessoas ao longo do dia, entre
adultos e crianças. Um destaque deste ano
foi a presença de 17 crianças e adolescentes
do abrigo Raio de Luz, que conhecemos
recentemente.
Queremos agradecer imensamente a todas as
pessoas que cooperaram, de alguma forma,
para que o evento fosse um sucesso. A todos,
o nosso muito obrigado!! No ano que vem
tem mais!

MÓDULOS DE ESTUDO BÍBLICO
Anote em sua agenda os próximos módulos
de estudo bíblico, com o Pr. Júnior.
Dia 14/06 (domingo, das 9:00 às 10:00) - O
QUE A BÌBLIA DIZ sobre temas variados
Dia 20/06 (Sábado, das 9:00 às 11:30) - Estudo
Indutivo - Evangelho de Marcos. Caso você
não tenha assistido às aulas anteriores, é
necessário enviar seu nome e e.mail para a
Verônica (veronica.sdnascimento@gmail.
com), para que ela possa mandar o material
do curso.
CULTO ESPECIAL - 28/06
Como temos feito ao final de cada semestre,
teremos um culto em conjunto com o grupo
escoteiro Leão de Judá, no dia 28 de Junho. O
objetivo é celebramos juntos o que Deus tem
feito neste período na vida dos escoteiros e
na vida do grupo como um todo.Se você está
envolvido de alguma forma neste ministério,
convide seus amigos e familiares para estarem
conosco nesse dia,
ALMOÇO - 28/06
Programe-se para almoçar na igreja nesse dia!
Além de saborear uma deliciosa refeição, é
uma oportunidade também ter comunhão
com os irmãos e fazer novos amigos. Participe!
EBF 2015 - 09 a 12/07
Estão abertas as inscrições para Escola Bíblica
de Férias, para crianças de 7 à 11 anos.
Mais informações, falar com Lucas Pereira,
Samara ou Thays, após o culto, ou por email
(lucaspereirasouza@gmail.com, samara.yurii@
gmail.com e thays.sps@gmail.com)
Participe!!

SEXTA MUSICAL NA IGREJA
Esta é uma nova iniciativa do nosso grupo de
coral: um espaço e tempo pra você apresentar
seu talento para honra e glória do Senhor.
Inscrições com a Denise. Participe conosco!
Toda última sexta feira do mês, às 20h.
MUDANÇA DO E-GROUP DA
IGREJA!!
ATENÇÃO, estamos iniciando um novo
grupo de email da igreja (o antigo do
Yahoo será desativado). Por isso, caso você
queira continuar recebendo as divulgações/
informações, envie seu email para
imeldiademasecretaria@gmail.com ou escreva
seu e-mail na lista disponível no balcão “Bemvindo”.
O novo grupo será o imeldiademagrupo@
googlegroups.com
Precisamos de voluntários
Estamos precisando de mais voluntários
para nos ajudar em dois ministérios muito
importantes na igreja:
1) Cafezinho, após o culto. Precisamos de
mais 3-4 voluntários. Se você pode nos ajudar
nessa área, pro favor, procure a Nice ou a
Solange. Agradecemos às duas pessoas que
se dispuseram a ajudar, na semana passada.
2) Biblioteca - Precisamos de mais 1
voluntário. ao menos, para ajudar o Isaías na
catalogação e controle do empréstimo de
livros. Se você pode ajudar nisso, pode falar
diretamente com ele, na mesa dos livros.
Pra. Kátia
Nesta semana, de 15 a 22/06, a Pra. Kátia
estará fora de São Paulo, participando de um
retiro em Santa Catarina. Vamos lembrar de
orar para que o Senhor renove as suas forças
físicas, mentais e espirituais.

