DESTAQUE

NOSSAS ATIVIDADES
Culto Matutino
Domingo - 9h

Culto Infantil
Domingo - 9h

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

INFORMATIVO
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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.

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
Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sexta-feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes Sexta-feira - 16h30 às 18h00
Sábado - 14h30 às 16h00

SACODE
Quarta-feira - 14h30 às 16h00

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

Na igreja de Antioquia havia
profetas e mestres: Barnabé,
Simeão, chamado Níger, Lúcio de
Cirene, Manaém, que fora criado
com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Enquanto adoravam ao Senhor e
jejuavam, disse o Espírito Santo:
“Separem-me Barnabé e Saulo
para a obra a que os tenho
chamado”.
Assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhes as mãos e os
enviaram.

Atos 13:1-3

Adultos

Ensaio do Coral

REFLEXÃO

visão

2013

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

NOTÍCIAS DA SEMANA
Reunião de Oração Especial
com Pr. Pa kep - 08/10
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
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: Hoje (29/09).
Qualquer dúvida, falar com Ko, Kátia,
Lucas e Yumi
aktachibana@gmail.com
lucas.watanabe@gmail.com
yumisirano@gmail.com

Muito obrigado pela ajuda
com o Pr. Pa kep!
Agradecemos às pessoas que se
dispuseram a hospedar o Pr. Pakep
neste período. Já temos casas, carros
e motoristas suficientes. Um grande
benção poder contar com tantas pessoas
dispostas a ajudar de alguma forma. Que
o Senhor abençoe grandemente a vida
de cada um!

Módulos de Setembro
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. Sala do fundo, no 2o.piso.
4) Classe de adolescentes, com o Pr.
Rodolfo. Sala no 2o. piso.
5) Classe de pré-adolescentes, com João
e Samantha - Terá início somente em
Outubro.

Eventos do Concílio
Encontro Missionário - próximo
sábado
Miyanmar - Camboja - Indonésia - Japão
Convidamos toda a igreja a participar
deste Encontro Missionário que
acontecerá no próximo sábado,
dia 05/10. Será um evento aberto
para diversas igrejas e organizações
missionárias. Teremos a participação
especial de obreiros locais como o Pr.
Pakep (Miyanmar) Ferni (Indonêsia),
Aline e Robson (preparando-se para ir ao
Camboja).
Horário: das 14 às 19h
Evento gratuito
Organização conjunta: IMEL Diadema,
AME e Ministério de Proclamação do
Concílio Nikkei.

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

Cantinho Pessoal
Oremos pela família Yamauchi
Com pesar comunicamos que a nossa
irmã Tiyo Yamauchi, esposa do Morihiro
Yamauchi (prof. de Karatê e irmão do
Seian), veio a falecer na última quartafeira, dia 25/10, por problemas de
coração. Embora ela já estivesse um
pouco debilitada fisicamente, foi uma
perda repentina para a família. Ele era
membro fiel do nosso grupo em japonês
e atualmente estava frequentando a
Igreja da Saúde. Oremos pela família, em
especial o marido e os filhos, para que
sejam confortados com a paz e o consolo
que vem do Senhor.

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

ANOTAÇÕES
ANIVERSARIANTES
29... Diva G. Pereira
30... Eliel Frota Caneparo
Outubro
02... Adriana Maria S. Reis
02... Guilherme Eiki Soga
03... Priscila E. Watanabe Tachibana

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

