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

24 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
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Sendo transformados pela
graça de Deus
“Esta afirmação é fiel e digna de toda
aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais
eu sou o pior. Mas, por isso mesmo
alcancei misericórdia, para que em
mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus
demonstrasse toda a grandeza da sua
paciência, usando-me como um exemplo
para aqueles que nele haveriam de crer
para a vida eterna”.
ITm 1:15-16

Imitemos o apóstolo Paulo, reconhecendo,
arrependidos, que somos profundamente
pecadores, mas, pela graça, Cristo nos perdoou
e nos convida a viver com Ele e para Ele.
Pela graça somos salvos e pela graça seguimos
em frente.

notícias
da semana
Culto de Páscoa e Santa Ceia

Estamos celebrando hoje a Páscoa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Um
dos momentos mais significativos do
calendário cristão. Vamos juntos adorar
o nosso Salvador com todo o nosso
coração, e também participar da Santa
Ceia, em memória da Sua morte em
nosso favor.

de Abril. Haverá um Workshop com
o tema: Desenvolvendo ações com os
Jovens. Aguarde mais informações.

Consagração de crianças - 21
de Abril

O Restauração de hoje foi cancelado.
Por motivos pessoais, a Priscila não
poderá realizar o Restauração.

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.

Curso de Educação de Filhos

Batismo em 28 de Abril

Almoço - hoje

Hoje temos almoço após a Escola
Dominical e os Módulos. Todos estão
convidados a permanecer e saborear
um delicioso almoço.

Restauração cancelado

Estamos planejando iniciar mais uma
turma do Curso de Educação de Filhos
no mês de abril. Caso você tenha filhos
pequenos e esteja interessado, favor
conversar com Paulo Campos.

Acampamento do Grupo
Escoteiro Leão de Judá - 29 a
31/03
Na próxima sexta-feira dia 29, 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

Eventos
Chá da AME e
Bazar para o Dia das Mães

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
27... Lídia Cristina O. Imuta
29... Marcelo de Cássio Barros

Parabéns!

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

Estamos encerrando hoje a primeira
rodada de módulos deste ano. Hoje é
a última aula. No próximo domingo
não haverá módulos em razão do
feriado prolongado da Páscoa.
Aguarde informações sobre a 2a.
rodada, no mês de abril.

A festa do Sorvete e elaborado pelos adolescentes mas todos são
convidados. Os preços dos ingressos são os seguintes:
Antecipado R$ 8 / No dia R$ 12.
Mais informações com Pedrinho.

