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

ANIVERSARIANTES

14/08 – Geraldo José de Lima Júnior
15/08 – Aline Okura
15/08 – Mirian Cristina Daniel *
16/08 – Helena Mori Watanabe
18/08 – Iracema Teixeira dos Santos
21/08 – Stéphanie Takara
22/08 – Edgard Magalhães Pereira
22/08 – Sérgio de Souza Pires
24/08 – Luciano Alexander Nagai
24/08 – Lucy Tiemi Iwase
26/08 – Mateus Barrionuevo Panelli *
26/08 – Robson Kazutoshi Miamoto
28/08 – Gabriela Yumi M. Kazama *
28/08 – Umbelina Nascimento de Souza
29/08 – Waldsney de Oliveira
* Participantes não membros
Caso seu aniversário não apareceu
na lista, envie um email para
imeldiademasecretaria@gmail.com

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)

Culto Matutino

INFORMATIVO
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Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Igreja Metodista Livre
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br

Reunião de Oração

Pra. Kátia Okada | Pr. Rodolfo Veronese

Domingo - 10h

Grupos Pequenos

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

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
Expediente da secretaria: de 3ª e 6ª feira das 8 às 11h30.
Demais dias através do e-mail.
Contato:
tel 4057-3779 ou email: imeldiademasecretaria@gmail.com

Reflexão

Salmo de Davi
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por
teu amor, por tua grande compaixão
apaga as minhas transgressões.
Não te deleitas em sacrifícios nem te
agradas em holocaustos, se não eu
os traria.
Os sacrifícios que agradam a Deus são
um espírito quebrantado, um coração
quebrantado e contrito, ó Deus, não
desprezarás.
Salmo 51: 1, 16 e 17

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindo grupo do WISE
MADNESS!
É com muita alegria que recebemos
hoje em nosso meio o pessoal do Wise
Madness. Trata-se de uma entidade social
que desenvolve projetos nas áreas de
arte, educação e cultura para crianças,
adolescentes e jovens de Bauru e região. Eles
se apresentaram ontem, junto com o Imortal
(grupo de dança), no centro de Diadema, e
hoje terão uma participação no nosso culto.
Vamos recebê-los com todo o calor! Para
mais informações sobre este trabalho, veja a
homepage: http://www.wisemadness.com.br
Módulos Bases da Fé e Batismo
Começaram hoje as novas turmas dos
Módulos Bases da Fé (trata dos fundamentos
da fé cristã), e Batismo. Se você tem interesse
num desses módulos, ainda dá para entrar
nesta turma. Favor procurar o quanto antes a
Arlete ou a Pra. Kátia.
Horário: das 9:00 às 10:00

MÓDULOS DOS 2O. SEMESTRE/2015
A partir deste semestre, as aulas acontecerão
aos sábados de manhã, das 9:00 às 11:30,
com o prof. Júnior.
Venha estudar e discutir os seguintes temas:
29/8 - Panorama Bíblico
(Uma visão panorâmica do Velho e Novo
Testamento)
12/9 - Intercessão e Batalha Espiritual
17/10 - Casamento & Família
(O que a Bíblia diz sobre divórcio, novo
casamento, novos modelos de família, e
outros assuntos)
7/11 - Homossexualidade
(O que a Bíblia diz sobre o tema e como lidar
com isto, de forma prática)
VIGÍLIA DE ORAÇÃO - 28/08
Programe-se para participar da próxima
vigília de oração, na última sexta-feira de
Agosto, dia 28, a partir das 22:00. Teremos
um tempo especial para louvar ao Senhor,
compartilhar e interceder uns pelos outros.
Mais informações com a Valdete
ESTACIONAMENTO
Lembrando que nossa igreja tem convênio
com o estacionamento da frente - Alda Park,
apenas para os domingos de manhã e a taxa
de R$ 20,00/mês pode ser entregue para a
Lucy.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Lembre-se de manter sempre seus dados
atualizados!! Se você mudou de endereço,
telefone ou email, envie seus novos contatos
para imeldiademasecretaria@gmail.com.

