DESTAQUE

Nosso desejo é
conhecer a Cristo
e permitir ser
transformado por
Ele através da nossa
entrega total

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)
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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 assuntos.

Igreja Metodista Livre
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br

Grupos Pequenos

Pra. Kátia Okada | Pr. Rodolfo Veronese

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração
Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 8h30

Reunião de Oração das Mulheres
Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

Respondendo ao
chamado de Deus
“...Deus me enviou a frente de
vocês para lhes preservar um
remanescente nesta terra e para
salvar-lhes a vida com grande
livramento. Assim, não foram
vocês que me mandaram para cá,
mas sim o próprio Deus. Ele me
tornou ministro do faraó, e me fez
administrador de todo o palácio e
governador de todo o Egito”.
Gênesis 45:7,8

Grupo Escoteiro Leão de Judá
Sábado - 9h00 às 11h00.
Vagas abertas. Interessados em conhecer o
movimento escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Aula de Inglês
Adultos

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sexta-feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes Sexta-feira - 16h30 às 18h00

Ensaio do Coral
Sábado - 14h30 às 16h00

ANOTAÇÕES

SACODE
Quarta-feira - 14h30 às 16h00

Escreva aqui o que Deus falou com você
no culto de hoje!

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

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

“Porque somos criação de Deus
(poema de Deus) realizada em Cristo
Jesus para fazermos as boas obras, as
quais Deus preparou antes para nós
as praticarmos”.
Efésios 210

NOTÍCIAS DA SEMANA
Almoço - hoje
Hoje teremos almoço após a Escola
Dominical e Módulos. Todos estão
convidados a permanecer e a saborear
uma deliciosa refeição. Esta é uma
iniciativa do Projeto “Ação entre Amigos”.

Encontro dos
discipuladores hoje
Atenção, todas as pessoas que estão
discipulando alguém! Vamos almoçar
juntos hoje novamente, no templo de
baixo. Participe para que possamos trocar
experiências, aprender uns com os outros
e orar juntos.

que acontecerá no dia 12/10.
Horário: das 16:00 às 20:00
Local: aqui na Igreja.
É necessário confirmar sua presença.
Anote seu nome no Flip chart que
está na entrada do templo. Prazo para
confirmação: 29/09.
Qualquer dúvida, falar com Ko, Kátia,
Lucas e Yumi
aktachibana@gmail.com
okada.katia@gmail.com
lucas.watanabe@gmail.com
yumisirano@gmail.com

Veja abaixo os módulos que estão
acontecendo neste mês:
1) Bases da Fé, com Arlete. Sala próxima
à escada.
2) Módulos de Atos, com Verônica.
Templo de baixo.
3) Módulo de Maturidade e Ministério,
com pra. Kátia. No templo.
4) Classe de adolescentes, com o Pr.
Rodolfo. Sala no 2o. piso.
5) Classe de pré-adolescentes, com João
e Samantha. Sala do fundo, no 2o. piso.

Pr. Pa kep chegou!

Eventos do Concílio

No próximo sábado, 28/09, acontecerá o
Culto organizado pelos jovens. Aberto a
todas as idades.
Horário das 19h00 às 22h00
Após o culto, teremos um momento de
confraternização.
Mais informações com Dolly,
Lucas Pereira e Pedrinho.

Agradecemos as orações da igreja em
favor da viagem do Pr. Pakep. Ele chegou
na terça-feira passada, com 6 horas de
atraso devido a alguns contratempos,
mas graças a Deus chegou bem.
Agora está em Feira de Santana (BA),
participando em uma Conferência
Missionária, junto com a AME. Voltará
para São Paulo na terça feira, dia 24, onde
ficará até o dia 16/10. Vamos orar para
que seja um tempo bastante proveitoso e
abençoado pelo Senhor.

Reunião de Oração Especial 08/10

Como você pode ajudar na
vinda do pr. Pa kep

Culto dos Jovens - próximo
sábado

Dia 8/10 é Terça-feira.
E Terça feira é dia de igreja!
Dia de reunião de oração especial, com
uma ministração do Pr Pakep, que veio da
antiga Birmânia para orar com a gente.
Reserve a data. 8/10, às 19:30h, na igreja.

Confraternização dos grupos
pequenos - 12/10
Convidamos todos os membros dos
grupos pequenos e pessoas que têm o
interesse em conhecer este ministério, a
participarem desta 1a. Confraternização

Agradecemos às pessoas que se
dispuseram a hospedar o Pr. Pakep neste
período. Já temos casas suficientes. Você
ainda pode ajudar doando seu tempo
para acompanhá-lo nos dias livres, sendo
motorista, ofertando, orando, ajudando
como tradutor, etc. Caso queria ajudar
em alguma destas áreas, fale com o
Marcos Abe.

Módulos de Setembro

Sopra... Acampamento para
maiores de 18 anos
Respondendo a um chamado, um
grupo de jovens está organizando este
acampamento para maiores de 18 anos.
Tendo como tema “Oxigênio”, o retiro será
realizado no Eco Park Paumar em Itatiba
entre os dias 18 a 20 de outubro de 2013.
As inscrições devem ser feitas pelo site
www.sopra2013.com.br e o valor é de
R$165,00.
Maiores informações podem ser obtidas
nos cartazes afixados nos murais

Encontro Regional do Concílio próximo sábado
No próximo sábado, 28/09, haverá o 1o.
Encontro regional das Igrejas que estão na
região de São José dos Campos e arredores.
A ideia deste encontro é fomentar parcerias
e fazer uma reflexão sobre o trabalho
inter igrejas. Caso queira participar, favor
confirmar com a Simone até amanhã,
23/09, para que a igreja de São Jose dos
Campos possa organizar o almoço.

Encontro Missionário - 05/10/13
Miyanmar - Camboja Indonésia - Japão
Marque desde já em sua agenda para
participar deste Encontro Missionário que
acontecerá no dia 05/10 aqui em nossa
igreja. Teremos a participação especial
de obreiros locais: o Pr. Pakep (Miyanmar)
Ferni (Indonêsia), Aline e Robson
(missionário da AME preparando para ir
ao Camboja).
Horário: das 14 às 19h
Organização conjunta: IMEL Diadema,
AME e Ministério de Proclamação do
Concílio Nikkei.

ANIVERSARIANTES
22... Marcos Abe
24... Gabriel Borges Souza
24... Kátia Okada
24... Merciy Maria de Oliveira
25... Maria Anunciada Pultz
25... William Bomfim Campos
26... Mitico Shimizu
28... Rosana Yamamoto

