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02 de outubro de 2011
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa
Todos os domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Reunião de Oração das
Mulheres

Todas às sextas-feiras, às 14h. Grupo
direcionado ao público feminino
com momento de reflexão, oração e
compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
domingos, das 14 às 16h. Vagas abertas.
Interessados em conhecer o movimento
escoteiro, entre em contato com a
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
crianças e adultos. As classes infantis são das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
divididas por idade e as dos adultos, por Ou mande um e-mail para
imel-diadema@uol.com.br.
assuntos.

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

Grupos Pequenos

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Todas às terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.

Todas as sextas-feiras, às 16h.

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

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.
Equipe de comunicação responsável pelo informativo: Guilherme Santanda, Rodrigo Makoto Matsumura, Patrícia Nishimura, Sandra
Hirayama Veronese. Se você quiser colocar alguma informação no boletim, fale com a Simone (4057-3779) até quarta-feira à tarde.

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Um Novo Nome dado
por Deus
“Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná
escondido. Também lhe darei uma pedra
branca com um novo nome nela inscrito,
conhecido apenas por aquele que o recebe.
Venho em breve! Retenha o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Farei do
vencedor uma coluna no santuário do meu
Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o
nome do meu Deus e o nome da cidade do
meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos
céus da parte de Deus; e também escreverei
nele o meu novo nome. Aquele que tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.”
Ap. 2.17 e 3:11-13

notícias
da semana
Aula Especial hoje

Assista uma aula especial hoje, do
projeto Rota 66, com o Prof. Luiz Saião.
Participe, e caso goste do material,
você pode continuar estudando
em casa.

Módulos recomeçam domingo
que vem
Estaremos iniciando no domingo que
vem a 3ª rodada de módulos deste
ano. Atenção para os assuntos deste
mês de Outubro e Novembro:
1. Missões e a Igreja Local (Pra.
Kátia)
2. Preparando-se para o Ministério
(Edson Samejima)
3. Livro Bíblico do Antigo
Testamento (Pr. Rodolfo)
4. Curso de Educação de filhos
(pequenos) - as vagas são limitadas
para este curso, que a partir de
agora será oferecido periodicamente.
Aguarde mais informações.

Games Day - 15/10

Neste dia, os jovens e adolescentes
realizarão um campeonato de
videogame, a partir das 14h. Inscrição
e mais informações com Pedro, Felipe
(Fefoko) ou o pr. Rodolfo.

Proclame - 15/10

Dia 15 de outubro, das 9h às 13h,
na IMeL da Vila Mariana, acontece
o Proclame 2011, com o tema
Evangelismo. Participa a equipe do
Alcance, um Ministério da Organização
Palavra da Vida, para apoio às
igrejas. Haverá treinamento na área
de evangelismo e exposição deste
ministério. Encorajamos que todas as

cantinho
missionário
pessoas que interessadas nesta área a
participarem deste treinamento.
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Dia da Melhor Idade - 16/10

Vamos prestigiar nossos avôs, avós,
mães e pais queridos com mais
de 70 anos e passar momentos
agradáveis. Haverá culto, celebração,
apresentações, almoço e um dia de
RestaurAÇÃO para nossos queridos
familiares.
Data: 16 de outubro de 2011
Horário: das 9 às 15h
Local: Igreja Metodista Livre de
Diadema

Celebrando 2011 - 22/10

Palestra e culto com Ronaldo Bezerra
(workshop com os músicos da banda)
Data: 22/10
Horário: das 14h às 18h
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 até 09 de
outubro
Vagas limitadas! Encorajamos que
todas as pessoas que atuam no
ministério e louvor participem deste
evento. Favor falar com o Lelo.
Mais informações: (11) 3881-5195 ou
concilio@imel.org.br

Ore por Mianmar - questão
da casa

Vamos continuar orando pela questão
da casa que hoje serve como base
do trabalho em Yangon, e também
residência da família do Pr. Pa Kep. O
dono aumentou ainda mais o valor
(está pedindo mais de 60 mil dólares,
sendo que eles têm pouco mais de 20
mil), e está pedindo para desocupar o
imóvel no mês de Outubro.
Ore para que o Senhor traga uma
direção clara nesta questão, e caso eles
tenham que sair mesmo, que o Senhor
abra as portas para um outro imóvel
nas proximidades.

A IMeL Diadema está no
Facebook e Twitter!

Se você participa em uma dessas 2
redes sociais, faça parte (Facebook) ou
siga (Twitter)!
www.facebook.com/imeldiadema
www.twitter.com/imeldiadema

Testemunho de Helen Berhane
- 22/10
A Missão Portas Abertas está trazendo
para o Brasil uma cristã da Eritreia
chamada Helen Berhane, que ficou
2 anos trancada em contêineres de
metal por ser cristã. Sem qualquer
julgamento ou acusação formal.
Data: dia 22/10, sábado às 10h.
Local: Concha acústica do Parque da
Aclimação
(R. Muniz de Souza, 1109 Aclimação).
P.S.: Veja a programação completa
dos dias 20, 21, 22 e 23 no Parque
da Aclimação, promovido por Portas
abertas. www.eritreialivre.org.br ou
www.portasabertas.org.br/helen

feliz
aniversário!
02/10 Guilherme Eiki Soga
03/10 Priscila Emy Watanabe
04/10 Kung Te Yang
08/10 Renato Hisashi Okina

Parabéns!

