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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www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente
mão de Deus, para que a seu
tempo vos exalte;
Lançando sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós.
Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo,
vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a
quem possa tragar;
Ao qual resisti firmes na fé, sabendo
que as mesmas aflições se cumprem
entre os vossos irmãos no mundo.
E o Deus de toda a graça, que
em Cristo Jesus vos chamou à sua
eterna glória, depois de haverdes
padecido um pouco, ele mesmo vos
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e
fortalecerá.
A ele seja a glória e o poderio para
todo o sempre. Amém.
1 Pedro 5:6-11

notícias
da semana
Almoço - hoje

Hoje temos almoço logo após a escola
dominical e os módulos. Todos estão
convidados a permanecer e a desfrutar
de um tempo de comunhão com os
amigos e irmãos. Esta é uma iniciativa
do projeto “Ação entre amigos”.

Culto de Páscoa próximo domingo

Vamos nos preparar nesta semana para
celebramos juntos a Páscoa no próximo
domingo. Vamos relembrar e louvar
a Deus pela morte e ressurreição de
Jesus. Será um culto especial com santa
ceia, e a participação do nosso coral.

Restauração e Almoço próximo domingo

No próximo domingo (24/03) teremos
nosso almoço seguido do Projeto
Restauração. Convide seus amigos.
Marque desde já em sua agenda.

Curso de Educação de Filhos

Estamos planejando iniciar mais uma
turma do Curso de Educação de Filhos
no mês de abril. Caso você tenha
filhos pequenos e esteja interessado,
pegue na recepção a folha contendo
as informações básicas do curso. Mais
informações com Paulo Campos ou sr.
Kazuo 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 a oração de toda a igreja.

Encontro das Igrejas do
Concílio - 13/04

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. Tema: Espiritualidade nos
dias de Hoje, com o Pr. Eduardo Rosa
Pereira. Haverá um Workshop com o
tema: Desenvolvendo ações com os
Jovens. Aguarde mais informações.

Consagração de crianças

Estamos planejando mais um momento de Consagração de Crianças
para o culto do dia 21 de abril (3o.
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 de 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
2. Bases da Fé
Local: Sala no Mezanino
3. Membresia e Metodismo
Local: Sala do culto infantil
(próximo à escada)

Cantinho Pessoal
Aniversariantes
18... Jéssica Misikami
19... Carlos Alberto Arimitsu
22... Ellen N. Matsuura

Parabéns!

