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.
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reflexão
Portanto, sejam criteriosos e sóbrios;
dediquem-se à oração.
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos
outros, porque o amor perdoa muitíssimos
pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros,
sem reclamação.
Cada um exerça o dom que recebeu para
servir aos outros, administrando fielmente a
graça de Deus em suas múltiplas formas.
Se alguém fala, faça-o como quem
transmite a palavra de Deus. Se alguém
serve, faça-o com a força que Deus provê,
de forma que em todas as coisas Deus
seja glorificado mediante Jesus Cristo, a
quem sejam a glória e o poder para todo o
sempre. Amém.

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

1 Pedro 4:7-11

notícias
da semana
Módulos para jovens e
adultos
Convidamos toda a igreja a participar
do módulos que começaram no
último domingo (24/02). Caso você
ainda não tenha se inscrito em algum
módulo, veja abaixo e escolha aquele
que mais lhe interessa. Horário: das
11 às 12h.
1. Atos
Público alvo: Todos os interessados
Prof. Edson Samejima
Local: Templo antigo (atual espaço
do cultinho infantil)
2. Bases da Fé
Público alvo: as pessoas novas
que têm interesse em conhecer os
fundamentos da fé cristã.
Profªs.: Arlete Simões e Verônica
Local: Antiga sala do Cultinho
3. Membresia e Metodismo
Público alvo: os que se tornaram
membros recentemente, tanto
batizados como transferidos de
outras igrejas. Também voltado para
pessoas que desejam fazer uma
reciclagem).
Profª.: Pra. Kátia Okada
Local: Templo principal

Reunião de Pregadores e
Dirigentes - 09/03
Atenção! Todos os pregadores e
dirigentes do culto dos adultos
estão convidados para a reunião
que haverá no próximo sábado,
dia 09 de Março, das 9:30
às 12:00 aqui na igreja. Mais
informações com o coordenador
do culto, Paulo Bettiol.
Dia da Mulher Sacode - 13/03
No dia 13, vamos fazer o dia da
Mulher Sacode, com uma festinha,
brincadeiras, sorteio de presente e
muita diversão.
Trazer um prato de doce ou salgado
Mais informações com Priscila
Shimizu

Programação de Páscoa
Estamos nos aproximando de um
dos eventos mais importantes da
nossa fé cristã: o evento da Páscoa,
que celebra a morte e a ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. Vamos
nos preparar durante este mês,
com oração, jejuns e reflexão das
Escrituras, para juntos celebramos
esta Pascoa. Veja abaixo como serão
os cultos nesse período:
Dia 24/04 - Culto especial com a
participação do coral
Dia 31/03 (feriado) - Culto com
Santa Ceia
(Obs.: A Santa Ceia será antecipada
do dia 07/04 para 31/03).

Acampamento do Grupo
Escoteiro Leão de Judá - 29 a
31/03
Nos dias 29, 30 e 31 de Março, o
Grupo Escoteiro Leão de Judá estará
realizando seu I Acampamento
Geral (alcateia e tropa).
Pedimos oração de toda igreja.

Batismo em Abril
O próximo batismo será realizado
no final do mês de Abril, dia 28.
Caso você tenha o desejo de saber
mais sobre o batismo, ou já está
decidido a se batizar, procure um
dos pastores para que possamos
orientá-lo (a).Um dos requisitos é
participar da classe Bases da Fé,
que está sendo ministrada neste
período.

Funções e Ministérios 2013
Na Assembleia do dia 17/02 foi
aprovado o Relatório da Gestão
de Ministérios, com todos os
nomes apresentados (líderes e
coordenadores apenas). Veja a lista
completa no mural.

Cantinho Pessoal
Aniversariantes
03... Dória Félix
04... Luiz Rafael Gouvêa
08... Celso Arimitsu

Parabéns!

