anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

28 de outubro 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.

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

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Batismo Diário

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.

Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor!
Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é
cansativo para mim e é uma segurança para
vocês. Cuidado com os “cães”, cuidado com
esses que praticam o mal, cuidado com a falsa
circuncisão! Pois nós é que somos a circuncisão,
nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que
nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos
confiança alguma na carne, embora eu mesmo
tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém
pensa que tem razões pra confiar na carne,
eu ainda mais: circuncidado no oitavo dia de
vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de
Benjamim, verdadeiro hebreu; quanto à Lei,
fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja;
quanto à justiça que há na Lei, irrepreensível. Mas
o que para mim era lucro, passei a considerar
como perda, por causa de Cristo, mas do que
isso, considero tudo como perda, comparado
com a suprema grandeza do conhecimento de
Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas
as coisas. Eu as considero como esterco para
poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não
tendo a minha própria justiça que procede da Lei,
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça
que procede de Deus e se baseia na fé. Quero
conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a
participação em seus sofrimentos, tornando-me
como Ele em sua morte para, de alguma forma,
alcançar a ressurreição dentre os mortos.

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

Colossenses 3.1-10

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

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.

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

notícias
da semana
48o. Concílio Anual - Igreja
Metodista Livre Concílio Nikkei

Estamos nos aproximando de mais um
Concílio Anual da nossa denominação.
Por favor, estejam orando por todos os
preparativos e pelos nossos delegados.
São eles: Luciano Nagai, Pedro Correia e
Makoto Matsumuura. Suplentes: Rafael
Imuta (Teo) e Paulo Campos. Veja abaixo
a programação:
10 de Novembro, na IMEL de Sorocaba
9h30 às 12h15 - Fórum de Delegados
13h30 às 15h45 - I sessão do Concílio
Anual 16h00 às 18h00 - II sessão do
Concílio Anual 11 de Novembro, Casa
de Retiros São José (Sorocaba)
10h00 às 12h00 - Culto de
Encerramento do Concílio Anual
P.S. Mais informações no mural

Batismo

Foi uma grande alegria ver quatro
pessoas da nossa igreja se batizando no
domingo passado. Foram elas: Vanessa
de Almeida Sanchez, Thais Simões
Pereira de Souza, Ariane aparecida do
Nascimento e Márcia Andrea Cândida
da Silva. Vamos apoiá-las com nossas
orações para que continuem crescendo
na sua nova vida em Cristo.

Reprise do curso de Promoção
e Organização de Eventos

Atenção, se você é coordenador de
algum projeto ou atividade, ou organiza
eventos periodicamente, não pode
perder o curso que será ministrado
pela Valkiria Suzuki (Val). Será hoje,
logo após o culto. Veja abaixo mais
informações:
Descrição: Um curso de capacitação
sobre como planejar, divulgar e

organizar eventos (Ex. Summit,
Undokai, Chá de Mulheres, Encontro
de Líderes, EBF, retiros, etc).
Público-Alvo: lideres de ministérios e
pessoas que atuam nos mais diversos
eventos da Igreja
Professora: Val S. Huang
Local: Templo
Horário: 11h00 as 12h15

Restauração

Neste mês não teremos Restauração
em função das eleições (28/10).

Já fez a sua inscrição para o
Summit?

Dia 30 é o último dia para fazer a sua
inscrição com desconto. Aproveite
e faça hoje mesmo no “stand” do
Summit.

Ajude-nos a divulgar o
SUMMIT DIADEMA!

Temos folders e cartazes à disposição
na recepção. Você pode levar e
distribuir entre seus amigos e colegas
de trabalho. Aguarde! As inscrições
podem ser feitas tanto pelo site
www.summitbrasil.org (clicar na aba
“inscrição” e depois “Diadema”), como
aqui na igreja.

eventos do
concílio
Conferência Desenvolvimento
Comunitário - 1 a 4 de
Novembro

A AME - Rede SOS Global e a Igreja
Presbiteriana em Alphaville estão
promovendo a Conferência de Socorro
e Desenvolvimento Comunitário
Integral Pós-Catástrofe de 01 a 04 de
Novembro. Haverá pregações, palestras,
oficinas, testemunhos, e apresentações
para preparar para servir e desenvolver
projetos de ajuda e reconstrução de
vidas em comunidades vítimas de
desastres humanos e catástrofes da
natureza.
Local: Igreja Presbiteriana em Alphaville.
Largo da Igreja 1, Alphaville, Santana de
Parnaíba - SP
Investimento: R$ 80,00 - inclui inscrição
e coffee-breaks.
Mais informações: 5643-9685 e 56421308 com Priscila/Érica ou ainda pelo
site:www.sosglobal.org.br

Cantinho Pessoal
Aniversariantes

28... Cláudio Barbosa de Lima
29... Juliana Koga Pereira
29... Paulo Dias Campos
31... Marcos Takehide Watanabe
31... Kazuo Abe
Novembro
01... Arlete Simões Pereira
02... Kunihiro Narimoto
03... Fábio Pereira dos Santos
03... Sandra Regina Ogoshi

Parabéns!

Grupo Escoteiro

Informamos que as vagas para o
Grupo Escoteiro Leão de Judá estão
encerradas para este semestre.
As pessoas interessadas poderão
preencher uma ficha de espera.
Mais informações com Kátia Sawaki e
Simone Gouveia

Inscrições pelo site: www.summitbrasil.org

