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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Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Morte: o caminho
para a Vida!
“Jesus respondeu: chegou a hora de ser
glorificado o Filho do Homem. Digolhes verdadeiramente que, se o grão
de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só. Mas, se morrer, dará
muito fruto. Aquele que ama a sua
vida, a perderá; ao passo que aquele
que odeia a sua vida neste mundo, a
conservará para a vida eterna. Quem
me serve, precisa seguir-me; e onde eu
estou, meu servo também estará. Aquele
que me serve, meu Pai o honrará.
Agora o meu coração está perturbado,
e o que direi? Pai, salva-me desta hora?
Não! eu vim exatamente para isto, para
esta hora. Pai, glorifica o teu nome!”.
Mt. 12: 23-27

notícias
da semana
Acampamento geral dos
escoteiros

Neste feriado da Páscoa, todo o Grupo
Leão de Judá está participando num
acampamento, em São Bernardo
do Campo. Cerca de 100 pessoas
estão participando, entre lobinhos,
escoteiros, chefes e voluntários da
igreja para ajudar. Vamos sustentá-los
com nossas orações.

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. Pedimos aos que pretendem
participar, que passem seu nome para a
Simone até o dia 02 de Abril (terça-feira).
Agenda do Dia:
08:30: Café da Manhã
09:00: Louvor
09:15: Espiritualidade nos Dias de Hoje,
com Ddr. Russel Shedd
12:15: Almoço
14:00: Workshop: Educação Cristã de
crianças na igreja, com Pr. Abimael, da
APEC
14:00: Fórum de Discussão: Ações com
os Jovens na igreja
16:00: Encerramento

Consagração de crianças - 21
de Abril

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 Batismo em Abril

Para você que está interessado em
se batizar ou em saber mais sobre o
significado do Batismo, teremos 3
aulas de preparação nos dias 07, 14 e
21 de Abril. Requisito: ter assistido a
classe Bases da Fé. O próximo batismo
será realizado no dia 28 de Abril. Mais
informações com Arlete ou Pra. Katia

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. .
Caso você tenha interesse, veja as
informações abaixo e procure-o para
dar o seu nome.
Dia do passeio: 31/08
Preço por pessoa: R$ 85,00 (ingresso
+ passeio turístico (campos 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

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
01... João Vitor Abe
02... Lawrence Nakamura
03... Ariane Aparecida do Nascimento
03... Verônica S. do Nascimento
04... Ana Luca Simizu
04... Lídia Narimoto Matsuura
04... Luciano Ildefonso da Silva
04... Nelson Yamamoto
05... Letícia Paim Medina
06... Juliana Gerstenberger
06... Marcos Junji Yoshikawa

Parabéns!

Próximo Sábado!
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.

Teremos à apresentação da banda Escravos de Cristo.

