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

10 de março 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
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reflexão
Aos presbíteros, que estão entre
vós, admoesto eu, que sou também
presbítero com eles, e testemunha das
aflições de Cristo, e participante da
glória que se há de revelar:
Apascentai o rebanho de Deus, que está
entre vós, tendo cuidado dele, não por
força, mas voluntariamente; nem por
torpe ganância, mas de ânimo pronto;
Nem como tendo domínio sobre a
herança de Deus, mas servindo de
exemplo ao rebanho.
E, quando aparecer o Sumo Pastor,
alcançareis a incorruptível
coroa da glória.
Semelhantemente vós jovens, sede
sujeitos aos anciãos; e sede todos
sujeitos uns aos outros, e revesti-vos
de humildade, porque Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes.
1 Pedro 5:1-5

notícias
da semana
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 sobre
a paixão de Cristo. Veja abaixo como
serão os cultos nesse período:
Dia 24/04 - Culto especial com santa
ceia e coral
Dia 31/03 (feriado) - Culto especial

Restauração e Almoço - 24/03

No 4º domingo (24/03) teremos nosso
almoço. Em seguida, haverá a atividade
do Restauração. Convide seus amigos.
Marque desde já em sua agenda.

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.

Módulos para jovens e adultos

A primeira rodada de módulos já está
acontecendo. Mas, caso você queira
participar, ainda é possível. Veja os temas
e locais abaixo: Horário: das 11 às 12h.
1. Atos
Local: Templo antigo (atual espaço do
cultinho infantil)
2. Bases da Fé
Local: Antiga sala do Cultinho
3. Membresia e Metodismo
Local: Templo principal

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

Almoço - 17/03

No próximo domingo (17/03) todos
estão convidados a permanecer para
o almoço que será servido logo após a
Escola Dominical. Este almoço faz parte
da iniciativa de alguns irmãos chamada
de “Ação entre Amigos”.

Saúde (R. Veriano Pereira, 52 - Saúde).
O pastor Kiyohiko Amakawa vinha
servindo ao Senhor desde a década
de 70 na Igreja Metodista Livre. Como
disse um amigo: “ele era um “caipirão
da roça que ouviu o evangelho e lançou fora a enxada para servir a Jesus,
decidido a estudar teologia e ser pastor
da nossa igreja”. Serviu fielmente ao
Senhor nestes anos todos, pastoreou
diversas igrejas, inspirou-nos com sua
vida de fé e oração. Ele parte deixando
saudades, mas somos consolados por

saber que ele desfruta agora da presença
do Senhor a quem amou e serviu nestes
anos todos. Oremos pelo consolo de
Deus na vida dos familiares, especialmente a sua esposa Rosa.

Aniversariantes

11... Patrícia Fujii Miamoto
14... Enzo Vinícius Perez
15... Danilo Hirayama
15... Maria Elisa Lo Russo
16... Carla Hioki Abe

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.

Parabéns!

Curso de Educação de Filhos

Estamos planejando iniciar mais uma
turma do Curso de Educação de Filhos
no mês de abril. O curso é voltado para
educação de filhos pequenos. Caso você
tenha interesse, pegue na recepção a
folha contendo as informações básicas
do curso mais a ficha de inscrição.
Mais informações com Paulo Campos
ou sr. Kazuo Abe.

Cantinho Pessoal
Culto em memória Pr. Kiyohiko Amakawa

Na última segunda-feira, dia 04/03, o
querido pastor Kiyohiko (65 anos) partiu
para estar com o Senhor, após 2 dias
de internação devido a um forte AVC
hemorrágico.Haverá um culto de louvor
a Deus em memória do pr. Kiyohiko
neste próximo domingo, dia 10/03, às
15 horas na Igreja Metodista Livre da

Anote na sua agenda: dia 6 de Abril (sábado) das
11h as 19h - Festa do Sorvete. Aguardem mais informações.

