anotações

nossas atividades
Culto Matutino

11 de novembro de 2012

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

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.

Culto Infantil

Aulas de Inglês

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

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

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

Força em meio à
fraqueza
“Para impedir que eu me exaltasse por
causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne,
um mensageiro de satanás, para me
atormentar. Três vezes roguei ao Senhor
que o tirasse de mim. Mas, Ele me disse:
“ Minha graça é suficiente para você, pois
o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, em me gloriarei ainda mais
alegremente em minhas fraquezas, para
que o poder de Cristo repouse em mim. Por
isso, por amor de Cristo, regozijo-me das
fraquezas, nos insultos, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias. Pois
quando sou fraco é que sou forte”.
II Co. 12:7-10

notícias
da semana
Almoço hoje

Excepcionalmente hoje, teremos almoço
logo após o culto e a reunião do Summit.
Todos estão convidados a permanecer
e a saborear uma deliciosa refeição
preparada pela Alice e sua equipe.

Concílio Anual Nikkei

Durante todo o dia de ontem, líderes e
delegados de todas as igrejas metodistas
livres do Concílio Nikkei estiveram
participando de mais um Concílio
Anual, na Igreja de Sorocaba. O Bispo
David Roller esteve presente. E hoje está
havendo o culto de encerramento com
todas as igrejas, num sítio em Sorocaba.
A pra. Kátia e o Pr. Rodolfo estão lá
agora de manhã. Aguarde no próximo
boletim as principais decisões deste
Concílio Anual.

Reunião Geral dos voluntários
do Summit hoje!
Atenção, pedimos a todos os
voluntários do Summit, de todas as
áreas (técnica, produção, operacional)
que permaneçam após o culto para
uma última reunião. As equipes serão
divididas em áreas, cada uma com seu
coordenador, para receber as últimas
orientações e alinhar todos os detalhes.
A presença de todos é essencial!

Ensaio Geral e organização
dos espaços - 22/11

Na quinta-feira, dia 22/11, haverá um
ensaio geral (para as equipes técnicas
e de produção), a partir das 18h30.
As equipes operacionais (recepção,
cozinha, oração, infra-estrutura,
livraria, enfermaria, etc) ajudarão na
montagem e organização dos diversos
espaços (templo, sala de oração, livraria,
enfermaria, recepção, etc). Tudo deve

estar pronto na quinta à noite para o
início do Summit na sexta de manhã.
Muito obrigada, desde já, a todos pela
disposição!

Campanha:
“Eu + 1 no Summit”

Vamos fazer um esforço conjunto para
aumentar o no. de inscritos para o
Summit? Se cada um trouxer um amigo
para o Summit, já serão cerca de 150
pessoas, somente da rede de contatos
da Igreja (fora as faculdades, líderes
de Diadema, outras igrejas). Contamos
com a ajuda de TODOS OS MEMBROS
DA IGREJA para atingirmos a nossa
meta.
O que cada um pode fazer?
•Faça a lista de pessoas que você quer
que venham para o evento
•convide-as e ore por elas
•Coloque no Flip Chart o no. de
pessoas que você está convidando,
mesmo que ainda não tenha a
confirmação.
•Na semana passada, a soma total
estava em 30 potenciais participantes.
Vamos ver se triplicamos este número
neste domingo?

Eventos de Dezembro

Anote em sua agenda os eventos da
nossa igreja neste final de ano:
02/12 - Festa de encerramento das
atividades do ano do Grupo Leão de
Judá (11h00 às 12h00)
09/12 - 4a. Assembleia Anual
Extraordinária
16/12 - Culto de Natal e
Confraternização, às 18h00. Aguarde
mais informações.
23 e 30/12 - Culto em conjunto com
crianças.

Cantinho Pessoal

Ore pelos enfermos
Vamos continuar intercedendo pelos
nossos irmãos que estão enfermos ou
em tratamento de saúde. Lembremos
em oração do Seian (permanece em
coma), Patrícia Fuji (iniciou quimioterapia
na semana passada), Priscila Shimizu, D.
Josefa (mãe do Pedro), Jô. Que o Senhor
esteja derramando da Sua cura na vida
destes irmãos.

Aniversariantes
11... Ulisses Ildefonso
13... Thiago Gouveia P. da Silva
14... Mariana Aya Matsumura
14... Matheus Key Brito

Parabéns!

Culto de encerramento do Summit -25/11, às 10H
Anote em sua agenda: no dia
25/11, domingo pós-Summit, o
culto começa excepcionalmente
às 10h00. O horário diferente
vale somente para esta
data, que é muito especial.
Contaremos com a presença do
Professor Luis Sayão, pastor da
Igreja Batista Nações Unidas,
Linguísta e um dos professores
de teologia mais conceituados
do Brasil. Não perca esse culto
especial! e convide desde já os
seus amigos.

EVENTO GRATUITO

