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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reflexão

Resgatando a Disciplina
da Confissão
No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas
se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco
e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram
de ascendência israelita tinham se separado
de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos
seus lugares, confessaram os seus pecados e a
maldade dos seus antepassados. Ficaram onde
estavam e leram o Livro da Lei do Senhor,
do seu Deus, durante três horas, e passaram
outras três horas confessando os seus pecados
e adorando o Senhor, o seu Deus.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos
outros e orem uns pelos outros para serem
curados. A oração de um justo é poderosa e
eficaz.
Neemias 9:1-3
Tiago 5:16

notícias
da semana
Bem-vinda!

É uma honra e alegria receber em
nosso meio hoje a missionária Koyuki
Sami. Ela estará pregando durante
o culto e compartilhando sobre
seu ministério no horário da escola
dominical. Atualmente, ela serve em
uma organização missionária chamada
OMF - uma sociedade internacional de
cristãos com mais de 1.200 missionários
servindo no leste da Ásia. Foi fundada
em 1865 por J. Hudson Taylor, com
o nome original de “Missão para o
interior da China”. Essa missão tornouse precursora do movimento de missões
e tornou-se umas das missões mais
respeitadas com o trabalho na China.

Reunião de Prestação de
Contas foi adiada

Por questões de agenda, a Reunião de
prestação de contas programada para
hoje teve que ser adiada para o mês
de Junho. Pedimos desculpas a toda a
igreja pelo cancelamento da reunião.
Comunicaremos a nova data o mais
breve possível.

Escola Dominical

Haverá atividade normal para as
crianças hoje.

Almoço - hoje

Hoje temos almoço logo após a escola
dominical. 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”.

Participe do Undoukai próximo domingo

Programe-se para participar no Undoukai
deste ano. Será realizado novamente no
Clube Okinawa, no dia 26 de Maio (próximo
domingo), o dia todo. Convide seus amigos!
Uma ótima oportunidade de ampliarmos a
nossa rede de amigos e contatos na cidade
de Diadema. Já temos cartazes e convites
na recepção. Pegue alguns e ajude-nos na
divulgação.

NÃO HAVERÁ ATIVIDADES NA
IGREJA NO PRÓXIMO DOMINGO
(26/05)

Lembramos a todos que neste dia não
teremos nenhuma atividade na Igreja em
razão do Undoukay. Teremos um período
de louvor durante o evento. Marque em sua
agenda e ajude-nos a avisar as pessoas mais
próximas a você.

Caso você tenha interesse, veja as
informações abaixo:
Dia do passeio: 31/08
Preço por pessoa: R$ 85,00
(ônibus+ingresso+passeio turístico campo 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
(okinamarcos@cti.com.br)
Ps.: Caso queira participar, dê seu nome
desde já para o Marcos.

Eventos do Concílio

Encontro Temático - 08/06
O encontro acontecerá no dia 08 de
junho tem como tema “A vida da Igreja
e sua natureza relacional” - Pr. Daniel
Nishimura.
Local: Igreja de Jordanópolis.
Horário: das 9h00 às 12h00.
Aguarde mais informações.

Culto de Ação de Graças - 16/06

A Igreja Metodista de Pinheiros convida toda a
igreja para agradecermos a Deus pelos 50 anos
da igreja.
Dia: 16/06
Horário: 15h00
Local: Igreja Metodista de Pinheiros. R.
Mourato Coelho, 781 - Pinheiros.
(Ps.: favor confirmar presença até o dia 05/06
pelo email: imelpinheiros@gmail.com ou (11)
94149-6569.)

Cantinho Pessoal

Aniversariantes
27... Gilvã Paulo de Lima
29... Alda Júlia Matias
30... Alberto Ko Tachibana
30... Thaís Nakamura

Parabéns!

Prendas para o Undoukai

Falta apenas 1 semana para o Undoukai! Já
estamos recebendo as prendas. Na recepção
há uma caixa para que você possa colocar
sua doação (brinquedos, materiais escolares,
utilidades domésticas, doces, sucos, etc).
Caso tenha esquecido de trazer sua prenda
hoje, você poderá trazer durante a semana no
horário da secretaria.
Mais informações com Guilherme, Jefferson e
Mami

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.

Próximo Encontro de jovens e adolescentes será
dia 24 de maio, as 19h30. Teremos futemeia, ping pong,
jogo de dança e muito mais!
Valor R$ 10 reais

