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.

SACODE
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

Reunião de Oração

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
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

Prosseguindo
para o alvo
Quero conhecer a Cristo, ao poder da
sua ressurreição e à participação em seus
sofrimentos, tornando-me como ele
em sua morte para, de alguma forma,
alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou
tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo
para alcançá-lo, pois para isso também
fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o
tenha alcançado, mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que ficaram
para trás e avançando para as que estão
adiante, prossigo para o alvo, a fim de
ganhar o prêmio do chamado celestial
de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses 3:10-14

notícias
da semana
Almoço - hoje

Hoje, após a Escola Dominical e
Módulos, teremos nosso almoço. Esta é
uma iniciativa do projeto
“Ação entre Amigos”.

Festa de 2º Aniversário do
Grupo Escoteiro próximo sábado

Estaremos comemorando o
2º aniversário do Grupo Escoteiro Leão
de Judá no dia 29/06 a partir
das 12h00.
Teremos barracas com comidas de
3 países diferentes, haverá jogos e
muitas brincadeiras. A festa será de
confraternização, com o objetivo
tanto de arrecadar fundos para esse
ministério como de promover a
integração entre a igreja e as famílias
das crianças e adolescentes que
participar no grupo escoteiro.
Venha participar conosco e ajude-nos
a acolher as pessoas novas!
Mais informações com: Scoboy, Kátia
Sawaki e Simone

EBF 2013 - 06~09/07

A EBF (Escola Bíblica de Férias) vai
acontecer entre os dias 06 a 09 de
Julho, para crianças da idade de 7 a 11
anos.
Local: Imel Diadema
Preço: R$ 60,00
Mais informações com Renato e
William (Coordenadores) e Lucas
Pereira (Secretaria)

Módulos deste mês

Todos estão convidados a participar dos
módulos que estão sendo ministrados neste
mês de Junho.
1) Módulo de Maturidade, com Pra. Kátia para pessoas novas na fé (recém-batizados)
ou que já se converteram há um tempo mas
desejam fazer uma reciclagem. O foco será o
amadurecimento na vida cristã. Sala externa
ao lado da escada.
2) Módulo de Atos, com Verônica - aulas em
vídeo do livro de Atos. Templo de baixo.
3) Classe de adolescentes - aulas com Pr.
Rodolfo, no mezanino.

Cursos da
Faculdade de Teologia
Metodista Livre

Curso
Espiritualidade em
Perspectivas Históricas e Futura
Data: 17 a 21 de junho
Horário: 19h30 às 22h00
Prof.: dr. Maruilson Souza
Local: Faculdade Metodista Livre
Mais informações no cartaz afixado no mural

Aconselhamento
Pastoral/Familiar

Módulo - Mestrado em aconselhamento
Data: 22 a 25 de julho
Horário: 19h00 às 22h30
Prof.: dr. Maruilson Souza
Local: Faculdade Metodista Livre
Mais Informações no cartaz afixado no mural

Cantinho Pessoal
Ore pela viagem do Pastor
Rodolfo - Julho/agosto

Daqui a duas semanas, o Pr. Rodolfo
estará viajando para o Japão onde
permanecerá por 2 meses. Essa é uma
viagem patrocinada pelo nosso Concílio,
em substituição ao Pr. Seiji Kawano que
virá para o Brasil com a família, para
um período de férias e visita às igrejas.
O pr. Rodolfo viaja no dia 02 de Julho e
retorna no dia 22 de Agosto. No próximo
domingo ele estará compartilhando

sobre esta viagem. Aguarde. E vamos orar
especificamente pelos preparativos e pela
família que ficará aqui no Brasil.

Aniversariantes
23... Afonso Agripino da Silva
25... Déborah Nascimento Lo Russo
25... Luís Carlos G. Pereira (Luca)
26... Betânio Ercilio da Silva
28... Adriana de Jesus
28... Júlia Borges Sousa
28... Pedro Francisco Correia

Parabéns!

Vigília de oração - 28/06
Foi mudada a data da vigília de oração
para o dia 28, devido ao fato de termos
muitas atividades no fim de semana anterior. Anote a nova data em sua agenda
e programe-se para participar. Vamos
juntos adorar ao Senhor e interceder uns
pelos outros.

