anotações

nossas atividades
Culto Matutino

16 de dezembro 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

Nasceu o Emanuel,
Deus-conosco!
Porque um menino nos nasceu, um filho
nos foi dado, e o governo está
sobre os seus ombros.
E ele será chamado Maravilhoso
Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno,
Princípe da Paz.

notícias
da semana
Boas Vindas aos visitantes!

É com muita alegria que recebemos
todas as pessoas que estão nos
visitando hoje! Sejam muito bem
vindos em nosso meio. Esperamos que
desfrutem desse tempo de comunhão e
confraternização.

Culto e confraternização
de Natal

Estamos celebrando hoje o nascimento
de Jesus, nosso Salvador e Senhor.
Vamos juntos adorá-LO e render-Lhe
as nossas vidas. Após o culto, teremos
a nossa tradicional Confraternização
de Natal. Todos estão convidados a
participar.

Alda Park Estacionamento

(em frente à igreja)
Informamos a todos que o horário de
funcionamento do Estacionamento
Alda Park hoje será até às 22h00.
Pedimos a colaboração de todos que
estiverem usando o estacionamento
com relação ao horário.

Recesso da Escola Dominical

Comunicamos a todos que a Escola
Dominical (crianças e adultos) retornam
suas atividades no dia 17/02.
Nesse período, teremos apenas o culto
dos adultos e o culto infantil no horário
normal.

Muito obrigado aos
professores!!

Queremos agradecer profundamente a
todos os professores e auxiliares, tanto
das crianças como dos adultos, pelo
seu precioso ministério ao longo deste

ano. Que o Senhor renove as suas
forças físicas, emocionais e espirituais
neste tempo de descanso!

Muito obrigado a todos!!

Queremos agradecer também a
todos que serviram nos diversos
ministérios da igreja neste ano de
2012. Foi um ano de muitos avanços
e de crescimento. E isto somente foi
possível devido ao compromisso e
engajamento de muitas pessoas. A
todos que serviram neste ano, nosso
muito obrigado!

Próximos eventos

* Cultos dos dias 23 e 30/12/12.
Nos dois últimos domingos do ano,
teremos um único culto, com os
adultos e as crianças junto. O grupo
em em japonês estará junto também
no dia 30. Horário normal das 9h00.
* Confraternização dos grupos
pequenos - 19 de Janeiro. Reserve essa
data se você é membro de um grupo
pequeno, e aguarde mais informações.
Responsáveis: pra. Kátia e Ko.
* Assembléia Geral com eleição dos
delegados - dia 03 de Fevereiro

Férias
* A Pra. Kátia estará de férias na 1a.
quinzena de Janeiro, dos dias 01 a
14/01. Vamos orar para que o Senhor
esteja renovando as suas forças nesse
tempo de descanso.

* A Simone, secretária da igreja,
estará de férias dos dias 14 a 27/01.
No período de férias da Simone, a
secretaria não terá expediente.
* O sr. Luiz Caneparo estará na igreja
somente nos seguintes dias de janeiro:
03, 14,15 e 30.

eventos do
concílio
Campanha Imel Adorarte

Em 2013 a campanha Imel Adorarte
acontecerá do dia 10 a 20 de Janeiro
na cidade de Lins (SP). As inscrições
estão sendo feitas, até o dia 05 de
janeiro, através do site:
www.imeladorarte.com.br

DED 2012

Estão abertas as inscrições para o DED
2013.
Data: 09 a 13 de fevereiro
Local: Embura
Mais informações com Luciano Nagai
ou pelo email: ded@imel.org.br

Camping 2012

12 a 17 anos
Data: 09 a 13 de fevereiro
Local: Salesópolis
Mais informações com Deise ou Nalu
no email: camping12a17@gmail.com
ou nos murais da igreja

cantinho
pessoal
16... Felipe Yudi Yamasaka
18... Vanessa de Almeida Sanches
23... Christian K. Takeda
22... Valdete de Oliveira Cruz
23... David T. Watanabe
24... Rafael S. Imuta (Téo)
26... Leornardo de Oliveira Cruz

29... Sophia Sawaki

Parabéns!
Boletim quinzenal
Neste período de férias em que
temos menos atividades, o boletim
será editado quinzenalmente.

