anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
sábados, das 9 às 11h. Interessados em
conhecer o movimento escoteiro, entre
em contato com a secretaria da igreja
no tel. 4057-3779.

Aulas de Inglês

Adultos
2ª feira - 18h30 às 20h00
6ª feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes
6ª feira - 16h30 às 18h00

Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as
crianças e adultos. As classes infantis são
divididas por idade e as dos adultos, por Ensaio do Coral
assuntos.
Todo sábado das 14h30 às 16h00.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

SACODE
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

Aulas de Teclado

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

Reunião de Oração
das Mulheres

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. Grupo direcionado ao público
feminino com momento de reflexão,
oração e compartilhamento.

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
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reflexão
Todos os dias, continuavam a reunir-se no
pátio do templo. Partiam o pão em suas
casas, e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de
todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
todos os dias os que iam sendo salvos.
Atos 2:46-47

notícias
da semana
Vígilia de Oração - 21/06
(sexta-feira)

“Eles se dedicavam ao ensino dos
apóstolos e à comunhão, ao partir do
pão e às orações” At 2:42
Como no início da Igreja, precisamos
perseverar juntos nas orações.
Programe-se para participar. Sua
presença é muito importante.

Módulos - Hoje

Convidamos toda a igreja a participar
dos módulos. Haverá o módulo de
Adolescentes e de Atos.
A Classe de Maturidade, voltada para as
pessoas que se batizaram recentemente
ou desejam fazer uma reciclagem, terá
início no próximo domingo, dia 09.
Horário: das 11 às 12h.

Holambra - 31/08

O Marcos Okina está organizando uma
excursão para Holambra - uma estância
turística que anualmente promove a
maior exposição de flores da América
Latina: a Expoflora.
Caso você tenha interesse, veja as
informações abaixo:
Dia do passeio: 31/08
Preço por pessoa: R$ 85,00
(ônibus+ingresso+passeio turístico campo de flores, história do município e
cultivo em fazenda produtora).
Crianças até 5 anos acompanhada de
adulto pagante não paga ingresso.
Pagamento até 09/06 (próximo
domingo)
Mais informações com Marcos Okina
(okinamarcos@cti.com.br)
Ps.: Caso queira participar, dê seu nome
desde já para o Marcos.

eventos do
concílio
Encontro Temático próximo sábado

O encontro acontecerá no dia 08 de junho
tem como tema “A vida da Igreja e sua
natureza relacional” - Pr. Daniel Nishimura.
Local: Igreja de Jordanópolis.
Horário: das 9h00 às 12h00.
Mais informações no cartaz afixado no mural

Culto de Ação de Graças - 16/06

A Igreja Metodista de Pinheiros convida toda a
igreja para agradecermos a Deus pelos 50 anos
da igreja.
Dia: 16/06
Horário: 15h00
Local: Igreja Metodista de Pinheiros. R.
Mourato Coelho, 781 - Pinheiros.
(Ps.: favor confirmar presença até na quartafeira (05/06) pelo email: imelpinheiros@gmail.
com ou (11) 94149-6569.)

cantinho

pessoal

Aniversariantes
01... Vitória Veronese
02... Clotilde Simões Pereira (Thida)
02... Cristiane M. Onishi
07... Marie Yasunaga Matida

Parabéns!
Está incluso na taxa: apostila + almoço + cafés - Convidem os amigos!

