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
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informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

A luta entre a carne
e o espírito

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.

Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para
com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se
vocês viverem de acordo com a carne, morrerão;
mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do
corpo, viverão, porque todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês
não receberam um espírito que os escravize para
novamente temerem, mas receberam o Espírito que
os adota como filhos, por meio do qual clamamos:
“Aba, Pai”. O próprio Espírito testemunha ao nosso
espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos,
então somos herdeiros; herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo, se de fato participamos dos
seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória. Sabemos que Deus age em todas as
coisas para o bem daqueles que o amam, dos que
foram chamados de acordo com o seu propósito.
Mas, em todas estas coisas somos mais que
vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois
estou convencido de que nem morte nem vida,
nem anjos nem demônios, nem o presente nem o
futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Expediente da secretaria: de 2ª a 6ª feira das 8 às 12h.
Contato: tel 4057-3779 ou email: imel-diadema@uol.com.br

Romanos 8:12~17, 8:28 e 8:37~39

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.

notícias
da semana
Bem-vindos!

Damos as boas vindas a todas as pessoas
que estão nos visitando hoje.
É uma grande alegria poder recebê-los em
nosso meio. Esperamos que se sintam bem
e voltem outras vezes.

Batismo - hoje

Hoje é um dia de celebração porque
alguns de nossos irmãos estão declarando
publicamente a sua fé em Jesus por meio
do batismo. São eles: Jefferson Silva de
Oliveira, Lúcia Cláudia T. da Silva, Afonso
Agripino da Silva, Flávio de Oliveira, Fabiana
Pereira Gomes, Sueli S. Ogoshi Yamada, Ana
Lúcia de Almeira e Irla Vilas B. dos Santos.
Vamos dar a eles os nossos parabéns e
sustentá-los com nossas orações nesta fase
tão importante de sua vida cristã.

Almoço - hoje

Hoje teremos almoço logo após o Culto
de Batismo. Todos estão convidados a
permanecer e saborear um delicioso
almoço.

Restauração - hoje

Após o almoço, haverá a atividade do
Restauração. Lembrando que este é um
espaço voltado à Promoção da Saúde.
No encontro de hoje teremos futebol da
maturidade, além de artesanato, jogos de
tabuleiro, etc.

II Vigília do Coração Aquecido

A Segunda Vigília do Coração Aquecido
acontecerá no dia 24 de Maio, das 22 às 5
da manhã na Catedral Metodista que fica
na Av. Liberdade, 659. Esta é uma iniciativa
da Fraternidade Wesleyana, coordenada
pelo Bispo Ildo. Todos estão convidados a
participar.

Participe do Undoukai - 26/05

Programe-se desde já para participar no
Undoukai deste ano. Será realizado novamente
no Clube Okinawa, no dia 26 de Maio, o
dia todo. Neste dia não haverá nenhuma
atividade aqui na igreja. Realizaremos um
louvor no próprio local do Undoukai. Convide
seus amigos! Uma ótima oportunidade de
ampliarmos a nossa rede de amigos e contatos
na cidade de Diadema. Ajude-nos na divulgação.
Soltaremos os convites em breve.

Prendas para o Undoukai

Já estamos recebendo as prendas para o
Undoukai. Na recepção há uma caixa para que
você possa colocar sua doação (brinquedos,
materiais escolares, utilidades domésticas, doces,
sucos, etc). Mais informações com Guilherme,
Jefferson e Mami

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:
Dia do passeio: 31/08
Preço por pessoa: R$ 85,00
(ônibus+ingresso+passeio turístico campo 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

Achados & Perdidos

Na frente do banheiro masculino, próximo
a sala de 10/11 anos, encontra-se uma caixa
com achados e perdidos.

Cantinho Pessoal
Pedidos de oração

Vamos continuar intercedendo pelos
nossos irmãos que se encontram em
tratamento de saúde.
- Patrícia Fujii: ela continua fazendo o
tratamento de quimioterapia. Está indo
bem, mas ela tem sofrido com os efeitos

colaterais das medicações. Vamos orar
para que o Senhor a fortaleça fisicamente
e também continue a trazer paz ao seu
coração.
- Seian Yamauchi: permanece no mesmo
estado, em casa. Continuemos intercedendo
por ele, para que o Senhor realize a Sua
vontade na vida do Seian. E vamos orar
também pela Ruth, Keila e Lucas por
renovação das suas forças físicas, emocionais
e espirituais.

Aniversariantes
29/04... Márcia Andréa C. da Silva
29/04... Marcos H. Soga (Soguinha)
Maio
03/05... Dênis N. de Sousa

Parabéns!

