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

Batismo: Símbolo do nosso
compromisso com Deus
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar
onde havia água. O eunuco disse: “Olhe, aqui
há água. Que me impede de ser batizado? “
Disse Filipe: “Você pode, se crê de todo o
coração”. O eunuco respondeu: “Creio que
Jesus Cristo é o Filho de Deus”.
Assim, deu ordem para parar a carruagem.
Então Filipe e o eunuco desceram à água, e
Filipe o batizou.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor
arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco
não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu
caminho.

Atos 8:36-39

notícias
da semana

Holambra - 31/08

cultivo em fazenda produtora).

O Marcos Okina está organizando uma

Crianças até 5 anos acompanhada de adulto

excursão para Holambra - uma estância

pagante não paga ingresso.

Explanação sobre o curso
Educação de Filhos - Hoje

Participe do Undoukai - 26/05

turística que anualmente promove a

Pagamento até 09/06

Hoje, no horário dos módulos, o Sr.

Programe-se desde já para participar

maior exposição de flores da América

Mais informações com Marcos Okina

Kazuo Abe fará uma explanação sobre

no Undoukai deste ano. Será realizado

Latina: a Expoflora.

(okinamarcos@cti.com.br)

“Educação de Filhos pequenos”, da UDF

novamente no Clube Okinawa, no dia 26

Caso você tenha interesse, veja as

(Universidade da Família). As pessoas

de Maio, o dia todo. Convide seus amigos!

informações abaixo:

que tiverem interesse podem se dirigir à

Uma ótima oportunidade de ampliarmos a

Dia do passeio: 31/08

sala externa que fica próxima à escada.

nossa rede de amigos e contatos na cidade

Preço por pessoa: R$ 85,00

de Diadema. Já temos cartazes e covites

(ônibus+ingresso+passeio turístico -

na recepção. Pegue alguns e ajude-nos na

campo de flores, história do município e

Culinária Diet - 11/05
No próximo sábado, dia 11, teremos
um Curso de Culinária Diet com a
nutricionista da Low Suggar: Cristiane
Yamane. O curso visa ensinar a preparar
bolos, pudins, mousse com zero açúcar.
Convide seus parentes e amigos!
No final do curso serão distribuídos
brindes.

Cantinho Pessoal

Aniversariantes
08... Orlando Nakamura
11... Laura Paim Medina

Parabéns!

divulgação.

Culto e atividades no
dia 26 de Maio
Lembramos a todos que neste dia não

teremos nenhuma atividade na Igreja em
razão do Undoukai. Marque desde já em sua
agenda e ajude-nos a avisar as pessoas mais

Mais informações com Alice.

próximas a você.

Reunião de Prestação
de Contas - 19/05

Prendas para o Undoukai

Atenção, no 3o. domingo deste mês

estamos recebendo as prendas. Na recepção

teremos a 1a. reunião geral de Prestação

há uma caixa para que você possa colocar

de Contas, coordenada pela Liderança

sua doação (brinquedos, materiais escolares,

Estratégica. Será no horário dos

utilidades domésticas, doces, sucos, etc).

módulos, das 11:00 às 12:00. Não deixe

Mais informações com Guilherme,

de participar! Sua presença é muito

Jefferson e Mami

Faltam apenas 3 semanas para o Undoukai! Já

importante para que possamos continuar
caminhando todos juntos como igreja.

Próximo encontro de jovens e adolescentes será
dia 24 de maio, as 19h30. Aguardem mais informações.

