anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

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.

Grupos Pequenos

2 de dezembro de 2012

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

Todas as segundas-feiras.
Adolescentes: das 15h30 às 18h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30

Aulas de Português
para Estrangeiros

Todas às quintas-feiras, às 14h.
O objetivo é proporcionar aos japoneses,
principalmente, o estudo do idioma para
melhorar a comunicação.

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Ensaio do Coral

Reunião de Oração

SACODE

Todo sábado das 14h30 às 16h00.

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para Aulas de Teclado
todas as pessoas.
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
• 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

Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Surgiu também uma discussão
entre eles, acerca de qual deles era
considerado o maior.
Jesus lhes disse: “Os reis das nações
dominam sobre elas; e os que exercem
autoridade sobre elas
são chamados benfeitores.
Mas, vocês não serão assim. Pelo contrário,
o maior entre vocês deverá ser como o
mais jovem, e aquele que governa
como o que serve.
Pois quem é maior: o que está à mesa, ou
o que serve? Não é o que está à mesa?
Mas eu estou entre vocês como
quem serve.
Lucas 22:24-27

notícias
da semana
Cerimônia de encerramento
do ano do Grupo Escoteiro
Nossas boas-vindas aos pais, às
mães e responsáveis pelas crianças
do Grupo Escoteiro Leão de Judá,
ministério da Imel Diadema. Hoje
é o encerramento das atividades
do 2º semestre com a promessa de
elementos da alcateia. O GE Leão de
Judá entra em recesso e reinicia o
adestramento em 02 de fevereiro de
2013, sábado, às 9h.

Escola Dominical
Durante o mês de dezembro, tendo
em vista que ocorrerão diversas
atividades especiais (Culto de
Encerramento do ano do Grupo
Escoteiro, Assembleia e Culto de
Natal), não haverá Escola Dominical.

Hoje teremos almoço
Excepcionalmente hoje teremos
almoço logo após o Culto. Todos
estão convidados a permanecer para
o almoço.

Festa na Febem - próxima
sexta-feira
Todo ano o Ministério JEAME (Jesus
Ama o Menor) organiza uma festa
em algumas unidades da Febem. A
festa consiste na realização de um
culto com louvor e pregação para os
internos, e no final são distribuídas

Pizzas, coca-colas, chocolates e uma
bíblia para cada interno e monitor.
A festa deste ano acontecerá na
próxima sexta-feira, dia 07/12 às
19h00. Gostaríamos de pedir oração
para que Deus toque na vida dos
internos e monitores como na
equipe que estará participando.

Formatura e Encerramento
do Ano letivo da Betel próximo sábado
No próximo sábado, dia 08/12, a
Escola de Educação Infantil Betel
fará sua Festa de Formatura e
Encerramento do Ano Letivo aqui na
igreja das 8h00 às 12h00.

4 ª Assembléia Extraordinária
- próximo domingo
Todos os membros e participantes
da igreja estão convidados a
participar da próxima Assembleia
que acontecerá no próximo
domingo, dia 09/12, das 11h00 às
12h00. Temos assuntos importantes
para compartilhar com toda a igreja.
A participação ativa de todos é
imprescindível. Nesse dia não haverá
escola dominical.

Cultos Especiais de
Final de Ano
Estamos nos aproximando de uma
das datas mais significativas do

calendário cristão: o Natal! Anote
em sua agenda desde já os cultos
especiais que teremos, e convide
seus amigos para estarem conosco.
Culto e Confraternização de
Natal - 16/12 às 18h00. Teremos a
participação especial do nosso coral
cantando diversos hinos tradicionais
de Natal.
Culto em Conjunto com as
Crianças - 23 e 30/12.

Recesso das atividades 2012
Segue abaixo a data de recesso
de algumas das atividades que
acontecem durante a semana
na igreja.
Inglês prof. Arlete
(as duas turmas).... 26/11
Inglês prof. Marlene............ 10/12
Aulas de português para
japoneses..... 06/12
SACODE.........05/12

Estacionamento
O estacionamento da rua Washigton
Luís, atrás da igreja, ficará aberto
todos os dias das 7h00 às 21h00. Já
o estacionamento da Av. Alda, ficará
para carga e descarga de materiais.
Mais informações: sr. Luiz Caneparo
e Simone

cantinho
pessoal
Viagem Pra. Kátia
A Pra. Kátia e o Paulo Bettiol
retornaram ontem de Chicago,
estiveram essa semana visitando
a igreja Willow Creek, promotora
e criadora do Summit, em um
programa visando passar as
experiências daquela igreja e seus
ministérios. Oremos agradecendo
pela boa viagem que fizeram e
também para que as informações
que eles trouxeram nos ajudem a dar
os próximos passos pós-Summit e
crescer ainda mais.

Aniversariantes
02... Lucas Alexandre Pereira
de Souza
05... Thiago Eiji Yoshikawa
07... Camila Barbosa de Lima
08... Fernanda Miwa Yamasaka
08... Karis Megumi Shimizu

Parabéns!

