feliz
aniversário!
03/07 Cristina Tiossa Sonobi
03/07 Susie Kassumi Nishikawa
04/07 Maria Aparecida Pereira
04/07 Miyoe Yasutake
05/07 Alexandre Nakamura
05/07 Bruno Kenzo Yamamoto
05/07 Fábio Henrique M. Onishi
06/07 Tânia Lisboa
06/07 Lúcia de Fátima Silva

Parabéns!
03 de julho de 2011

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.

anotações

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

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
Grupo Pequeno
Responsável: pr. Rodolfo Veronese
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais

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

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
Grupo Escoteiro
Responsável: Paulo Dias Campos
Horário: domingo das 14h00 às 16h00

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.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
“Louvem o Senhor, todas as nações;
exaltem-no, todos os povos!
Porque imenso é o seu amor leal por nós,
e a fidelidade do Senhor dura para sempre.”
Salmo 117

notícias da
semana
Boas vindas aos visitantes!
Queremos dar as boas vindas a todas as
pessoas que estão nos visitando hoje.
Esperamos que se sintam acolhidas em
nosso meio e fiquem à vontade para
conhecer melhor a nossa comunidade.

Santa Ceia
domingo que vem
Em razão da inauguração do Grupo
Escoteiro hoje, estamos transferindo
a santa ceia para o próximo domingo
para que possa encerrar o culto mais
cedo.

Reunião Liderança Ampliada
08/07
Todos os líderes, responsáveis por
atividades e delegados são convidados
para a próxima Reunião da Liderança
Ampliada. Será no dia 08/07 às 20h30
aqui na igreja.

Caça ao
Tesouro
EBF 2011

Escola Bíblica de Férias
14-17/07/11
As inscrições estão abertas! Faça a do
seu filho(a). Neste ano, a EBF voltará
a ser realizada aqui na igreja, com o
objetivo de atingir mais as crianças do
nosso entorno.
Anote algumas informações:
Taxa: R$ 40,00 (há alguns planos de
pagamento, veja no mural.)
Faixa etária: 7 a 11 anos

Participação especial: Grupo escoteiro
da Igreja, e equipe da JEMS (USA)
Voluntários: agradecemos às pessoas
que se dispuseram a ajudar na cozinha.
Ainda precisamos de pessoas para o
louvor, apoio e monitoria (falar com
Jéssica).
Fichas de inscrições: com a Jéssica e
Simone Gouveia.

Culto de encerramento da
EBF - 17/07, às 17h

Atenção! O culto do dia 17,
excepcionalmente será realizado
às 17h pois será o encerramento da
EBF. Será um culto para toda a igreja,
porém com foco especial nas crianças.
Teremos a participação da equipe
da JEMS, e esperamos que seja uma
oportunidade de trazer muitas famílias
novas.
P.S. Nesse dia não teremos nenhuma
atividade pela manhã, exceto a própria
EBF que ainda estará acontecendo.

Duas noites americanas
11,13/07/11
Atenção, se você tem interesse
em aprender um pouco mais da
cultura norte-americana, você terá
oportunidade nos dias 11 e 13/07,
quando a equipe de JEMS estará
conosco, compartilhando aspectos da
sua cultura, como culinária, música,
lugares interessantes, etc. Reserve em
sua agenda e convide seus amigos para
estarem conosco!

Programação com a JEMS
Convidamos todas as pessoas da igreja
a participarem nas atividades que
estamos programando para os dias 12
e 13 de Julho, com a equipe da JEMS.
Anote em sua agenda:
12/07, terça
15:00h - Bate-papo em inglês com os
adolescentes (com chá e pipoca)
19:30h - reunião de oração com
participação da equipe da JEMS
13/07, quarta
19:30h - “Noite Americana” (aula de
culinária com Greg Oda (prato típico
americano) e com Sérgio Yamasaka
(prato típico brasileiro), seguido de
jantar com testemunhos e louvor. Não
perca! Convide seus amigos.
P.S. É necessário confirmar sua presença
por causa do jantar. Marque seu nome
no Flip Chart, por favor.

Acolhida para equipe da JEMS
Agradecemos às três famílias que se
dispuseram a hospedar os voluntários
da JEMS. Também agradecemos pela
oferta de um carro emprestado para o
transporte da equipe. Muito obrigado
desde pelo apoio prático e orações.
E se você está de férias, fala um pouco
de inglês, e tem tempo disponível entre
os dias 11 e 13/07, está convidado a
passar mais tempo junto com a equipe.
Procure um dos pastores para combinar
em mais detalhes.

Recesso da Escola Dominical
Atenção, todas as classes da escola
dominical, tanto de crianças como de
adultos, estarão em recesso durante
todo o mês de julho. Retomando no

início de agosto. Aproveitamos para
agradecer a todos os professores pela
dedicação por mais um semestre, e
pedimos a Deus que renove as suas
forças físicas e espirituais nesse tempo
de recesso.

Curso Fazendo discípulos
30/07
O que é discipulado? Você foi
discipulado? Em 30 de julho, sábado, das
9h às 18h, Marcos Soares, do ministério
Efeito Estufa/Sepal e da PIB de Piracicaba,
abordará o tema de forma prática e
dinâmica. O investimento é de R$ 30,00
e inclui alimentação e um livro do
professor. Mais informações com Mami
Yasunaga (mami@yasunaga.com.br).

Congresso ame 10º
aniversário - 07 a 10/09/11

Tema: “De volta ao Oriente”
Reserve desde já estes dias para
participar deste Congresso Missionário
que será promovido pela AME,
em parceria com a nossa Igreja de
Diadema, e da IMOSP (Igreja Missionária
Oriental em São Paulo). O tema será
focado no SUDESTE DA ÁSIA, mais
especificamente Mianmar, Japão,
Indonésia e Timor Leste. Aguarde
informações quanto à programação e
à forma como poderemos cooperar na
organização do evento.
Local: IMOSP - Bom Retiro

