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

Reflexão
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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

ANIVERSARIANTES
27... Priscila Narimoto Shimizu
28... Fátima Ciriaco
28... Luciene Vilas Bôas da Silva
29... Márcia Andréa Cândida da Silva
29... Marcos Hitoshi Soga (Soguinha)
Maio
03... Dênis Nascimento Sousa

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
”

Pois, se os mortos não ressuscitam,
nem mesmo Cristo ressuscitou.
E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a
fé que vocês têm, e ainda estão em
seus pecados.
Neste caso, também os que dormiram
em Cristo estão perdidos.
Se é somente para esta vida que
temos esperança em Cristo, dentre
todos os homens somos os mais
dignos de compaixão.
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre
os mortos, sendo as primícias dentre
aqueles que dormiram.
Visto que a morte veio por meio de um
só homem, também a ressurreição
dos mortos veio por meio de um só
homem.
Pois da mesma forma como em Adão
todos morrem, em Cristo todos serão
vivificados.
Mas cada um por sua vez: Cristo, o
primeiro; depois, quando ele vier, os
que lhe pertencem.
Então virá o fim, quando ele entregar
o Reino a Deus, o Pai, depois de ter
destruído todo domínio, autoridade
e poder.
Pois é necessário que ele reine até que
todos os seus inimigos sejam postos
debaixo de seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a
morte.
1 Coríntios 15:16-26

NOTÍCIAS DA SEMANA
Bem-vindos!
Você que está nos visitando hoje, seja
muito bem vindo em nosso meio.
Ficamos muito felizes com a sua presença
e esperamos que desfrute desse tempo
na presença de Deus.

Batismo
Estamos celebrando hoje mais um
batismo. Seis irmãos estarão declarando
publicamente a sua fé em Jesus, como
Salvador e Senhor de suas vidas. São
eles: Hideki Nakata Jr, Rosana Rego
de Azevedo, Lilian Hitomi Sekimoto
Matsumura, Peter Geison Yamada, Cláudia
Conceição Bernardo e Leda Borges Mori.
Dê um abraço após o culto em cada um
destes queridos irmãos.

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)
na próxima semana, do dia 01 a 04 de
Maio. Pedimos a oração de toda a igreja.

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 discussão 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 20 inscritos para
o curso! Faça logo sua inscrição e
garanta sua vaga!

Culto de Mulheres - 10/05
Todas as mulheres estão convidadas para
o 1o. culto de mulheres que acontecerá
no dia 10 de Maio, em nossa igreja.
Horário: 18h00
Mais informações com a Valdete
(97979-1373)
Ps.: trazer um prato de doce ou salgado.

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.

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

