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

Reflexão

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.

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração

INFORMATIVO
20 DE ABRIL | 2014

Igreja Metodista Livre
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
Pra. Kátia Okada | Pr. Rodolfo Veronese

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

ANIVERSARIANTES
20... João Vagner Perez
21... Takehissa Watanabe
23... Rodrigo Makoto Matsumura
25... Alice Yamamoto
26... Érika Yukari Onishi
26... Ruth Leiko Yamauchi

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$ 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
”

Tendo sido, pois, justificados pela
fé, temos paz com Deus, por nosso
Senhor Jesus Cristo;
Pelo qual também temos entrada
pela fé a esta graça, na qual estamos
firmes, e nos gloriamos na esperança
da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos
gloriamos nas tribulações; sabendo
que a tribulação produz a paciência,
E a paciência a experiência, e a
experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está
derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado.
Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios.
Porque apenas alguém morrerá por
um justo; pois poderá ser que pelo
bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para
conosco, em que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo muito mais agora, tendo sido
justificados pelo seu sangue, seremos
por ele salvos da ira.
Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, muito
mais, tendo sido já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida.
Romanos 5:1-10

NOTÍCIAS DA SEMANA
Culto com Santa Ceia hoje
Estamos celebrando hoje a morte e
ressurreição de Jesus, a maior expressão
de amor por nós. Vamos adorar ao Senhor
juntos, participar da ceia, e celebrar com
alegria a nova vida que Ele nos oferece.

Batismo - próximo domingo
Vamos estar em oração nesta semana
pelas pessoas que estão se preparando
para o batismo (5 a 6 pessoas). Ore
também pelo culto e pelas pessoas que
estão sendo convidadas, para que o
Senhor esteja tocando nos corações.

Acampamento do Grupo
Escoteiro Leão de Judá 01 a 04/05
O Grupo Escoteiro Leão de Judá estará
realizando seu I Acampamento Geral
(alcateia, tropa escoteira e tropa senior)
dos dias 01 a 04/05.
Pedimos a oração de toda a igreja.

Culto de Mulheres - 10/05
“Reveste-se de força e dignidade; sorri
diante do futuro. Fala com sabedoria e
ensina com amor”. Prov. 31:25-26
No dia 10/05 acontecerá o 1º Culto de

25/05

Mulheres com a finalidade de integrar
todas as mulheres da nossa igreja.
Horário: 18h00
Mais informações com a Valdete
(97979-1373)
Ps.: trazer um prato de doce ou salgado.

Módulo Bases da Fé - Turma em
Maio
Você que é novo na igreja e deseja
conhecer as bases da fé cristã, é nosso
convidado para este curso. Haverá uma
nova turma em Maio. Vamos juntar com
a turma que iniciou o curso em fins de
Março. Aguarde!

Cantinho
Pessoal

DESTAQUE

Parabéns Ko e Pritty
É com muita alegria que comunicamos
a toda a igreja o nascimento do Victor
Jin Tachibana, primeiro filho do casal
Pritty (Priscila Watanabe) e Ko (Alberto
Ko). Ele nasceu no dia 09/04 com saúde.
Louvamos a Deus por ele. Que o senhor
abençoe ricamente a família.

Atenção! Começam hoje as inscrições
para o curso Cristão Contagiante, a ser
realizado no dia 31 de Maio, das 9 às
18 horas, aqui em nossa igreja. Passe
no balcão de atividades após o culto e
garanta já a sua vaga.
Taxa: 30,00 (com almoço).
Recomendada a compra do livro Cristão
Contagiante (20,00)

No dia 03/05, das 10h00 às 15h30, a
Eletropaulo fará um reparo na rede elétrica
e a igreja ficará sem energia neste período.

Você é nosso convidado
para o Undoukai
Anote desde já em sua agenda: 25 de Maio, a
partir das 9h00 no clube Okinawa. em breve
teremos convites para que você possa chamar
seus amigos e familiares.

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

(este e.mail será administrado pelos
delegados).

Inscrições abertas para o curso
Cristão Contagiante

Comunicado Eletropaulo.

Ouvidoria da
Imel Diadema
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