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

7 de abril de 2013
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

A vida ressurreta
“Pois o amor de Cristo nos
constrange, porque estamos
convencidos de que um morreu por
todos; logo todos morreram. E Ele
morreu por todos para que aqueles
que vivem não vivam mais para si
mesmos, mas para Aquele que por
eles morreu e ressuscitou”.
II Co. 5:15

notícias
da semana
Santa Ceia

Comunicamos a todos que hoje não
haverá Santa Ceia pelo fato de já ter sido
realizada no final de Março, por ocasião
da Páscoa. A próxima será em Maio.

Segunda rodada de Módulos

Iniciamos hoje a 2a. rodada de
módulos (Abril e Maio). Veja abaixo os
temas e locais:
1- Classe de Batismo (Arlete) sala próxima à escada
2- Classe dos Jovens (Pr. Rodolfo) sala do Mezaninno.
3- Classe de Atos (Verônica) - Templo
dos japoneses
4 - Classe de membresia - última aula
(Pra. Kátia) - Templo principal
Início no domingo que vem:

Início no domingo que vem:

5 - Classe do Curso Básico - Maturidade
(Edson S.) - templo dos japoneses

Curso de Batismo em Abril

Começa hoje a classe de preparação
para o Batismo, que será realizado
no dia 28 de abril. Veja a lista dos
módulos. Requisito: ter assistido a
classe Bases da Fé.Mais informações
com Arlete ou Pra. Katia

Retiro de Pastores do Concílio
Nossos pastores estarão participando
no Retiro de Pastores que haverá nesta
semana, na quinta e sexta-feira, dias
11 e 12. O preletor será o Dr. Russell
Shedd. Vamos estar em oração por
todos os pastores do nosso Concílio,
para que seja um tempo proveitoso de

nos caminhos do Senhor.
comunhão e edificação.

Encontro das Igrejas do
Concílio - próximo Sábado

Todos os líderes e delegados estão
convidados a participar do I Encontro
geral das igrejas de 2013, a ser
realizado na IMEL de Embura no dia
13 de Abril. Favor confirmar a sua
presença com a Simone.
Agenda do Dia:
08:30: Café da Manhã
09:00: Louvor
09:15: Espiritualidade nos Dias de
Hoje, com Ddr. Russel Shedd
12:15: Almoço
14:00: Workshop: Educação Cristã de
crianças na igreja, com Pr. Abimael, da
APEC
14:00: Fórum de Discussão: Ações
com os Jovens na igreja
16:00: Encerramento

Consagração de crianças 21 de Abril

Dois casais já manifestaram o desejo
de consagrar seus filhos no próximo
dia 21. Pedimos aos pais que têm o
desejo de consagrar seus filhos (bebês
ou crianças pequenas), que procurem
um dos pastores para receber as
devidas orientações.
Lembramos que a Consagração de
Crianças não tem sentido de batismo,
mas é um ato de entrega dos pais, no
qual estes consagram seus filhos ao
Senhor e comprometem-se em criá-los

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
- campos 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
Mais informações com Marcos Okina

Eventos
Chá da AME e

Bazar para o Dia das Mães
Encorajamos todas as pessoas que
puderem a participar do próximo
Chá da AME. Além de degustar uma
grande variedade de chás e cafés de
origem de vários países, você poderá
apoiar os projetos da AME na Ásia.
A renda deste bazar será destinada
para o projeto “Prata da Casa”, que
cuida de cristãos que sofrem em
lugares afetados por catástrofes e
pela pobreza.
Aproveitem também para comprar
presentes para o Dia das Mães.
Dia: 20/04 às 15h00
Local: IMeL Pinheiros. Rua Morato
Coelho, 781 - Pinheiros
Mais informações nos cartazes

afixados nos murais

Agradecimento

Agradecemos a Deus pelo Seu
cuidado no 1º Acampamento Geral
do Grupo Escoteiro Leão de Judá.
Foi uma grande bênção. Tivemos
a participação de: 24 lobinhos, 36
escoteiros e 26 pessoas na chefia e
apoio. Agradecemos toda a igreja
pela orações.

Cantinho Pessoal
Parabéns Denise e Sérgio!

É com muita alegria que
comunicamos a toda a igreja o
nascimento do João Vítor de Souza
Pires, 1o. filho do casal Denise e
Sérgio Pires. Ele chegou no dia
20/03 com muita saúde. Louvamos
a Deus por esta nova vida! Que o
Senhor abençoe ricamente toda a
família!
Aniversariantes
10... Luigi Koga Pereira
10... Nathália Lima Matias
12... Marco Aurélio Abe (Lelo)

Parabéns!

