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

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

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Clamando a Deus
por socorro
Salmo 77:1-3, 12,12
“Clamo a Deus por socorro;
clamo a Deus que me escute.
Quando estou angustiado, busco o
Senhor;
de noite estendo as mãos sem cessar;
a minha alma está inconsolável!
Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro;
começo a meditar,
e o meu espírito desfalece
(Pausa)
Recordarei os feitos do Senhor;
recordarei os teus antigos milagres.
meditarei em todas as tuas obras
e considerarei todos os teus feitos”.

notícias
da semana
Segunda rodada de Módulos

No domingo passado iniciamos a 2a.
rodada de módulos (Abril e Maio). Veja
abaixo os temas e locais:
1- Classe de Batismo (Pra. Kátia) - sala
próxima à escada
2- Classe de Adolescentes (Pr. Rodolfo)
- sala do Mezaninno.
3- Classe de Atos (Verônica) - Templo
dos japoneses
P.S. O início do Módulo Curso Básico Maturidade foi postergado para Maio,
para aguardar a nova turma que vai
se batizar no fim deste mês. Aguarde
mais informações.

Consagração de Crianças 21/04 (próximo domingo)

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
nos caminhos do Senhor.

Batismo em 28/04

Já teve início a classe de preparação
para o Batismo, que será realizado no
dia 28 de abril. Requisito: ter assistido

a classe Bases da Fé. Mais informações
com Arlete ou Pra. Katia.
Convide seus amigos e familiares para
participarem no culto de Batismo.
Haverá almoço em seguida.

Almoço e Restauração - 28/04

No dia 28/04 teremos nosso almoço.
Em seguida, haverá a atividade do
Restauração. Convide seus amigos e
programa-se desde já para permanecer
após as atividades da manhã.

Undoukai - 26/05

Já estamos recebendo as prendas para
o Undoukai que acontecerá no dia
26/05. A partir do próximo domingo
haverá uma caixa próximo à recepção
onde você poderá deixar sua doação
(brinquedos, materiais escolares,
utilidades domésticas, doces, sucos, etc).
Mais informações com Guilherme,
Jefferson e Mami

Eventos
Chá da AME e
Bazar para o Dia das Mães Próximo sábado

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

Cantinho Pessoal

Aniversariantes
13... Kátia Sawaki
13... Jonhy Camilo
14... Mitsuru Hirayama
17... Silvana Fernandes da Silva
18... Denise Nascimento de Sousa
18... Fábio T. Ura (Tilts)
18... Marcos Okina
20... João Vagner Perez

Parabéns!

