anotações

04 de dezembro 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 2º, 3º e 5º 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.
• Todos os domingos às 8h30.

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
“Oh! Como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos!
É como o óleo precioso sobre a cabeça,
o qual desce para a barba,
a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermom,
que desce sobre os montes de Sião.
Ali ordena o Senhor a sua bênção
e a vida para sempre.”
Salmos 133

notícias
da semana
Cerimônia de encerramento
do ano do Grupo Escoteiro

Nossas boas-vindas aos pais, às mães
e responsáveis pelas crianças do Grupo
Escoteiro Leão de Judá, ministério da
Imel Diadema. Hoje é o encerramento
das atividades do 2º semestre com a
promessa de elementos da alcateia e da
tropa sênior. O GE Leão de Judá entra
em recesso e reinicia o adestramento em
4 de fevereiro de 2012, sábado, às 9h.
Atenção, em 2012 o adestramento
será aos sábados e não mais aos
domingos.
Sempre Alerta para Servir e boas férias!
Chefia do GE Leão de Judá

Hoje temos almoço

Excepcionalmente hoje teremos
almoço, logo após em culto, em prol
da missão para Jaboatão.
Todos estão convidados a permanecer
para o almoço.

Assembleia Ordinária
domingo que vem

Atenção, todos os membros
e participantes da igreja estão
convidados a participar da Assembleia
anual da Igreja que acontecerá no
domingo que vem, dia 11/12. Dentre
os assuntos a tratar, teremos: eleição
de delegados ao Concílio anual de
2012, relatórios anuais, Projeto de
construção, Projeto 4x5 e algumas
decisões importantes. A participação
ativa de todos é imprescindível!
Horário: das 11:00h às 12:15h. Nesse
dia não haverá escola dominical.

Concílio Anual na semana
passada

Cerca de 500 pessoas estiveram
presentes no domingo passado
no culto de encerramento do 47º
Concílio Anual, realizado em nossa
igreja. Foi uma grande festa de toda
a família metodista livre. Alguns dos
destaques do culto foram a mensagem
inspiradora trazida pelo Bispo David
Roller, e a ordenação à Presbítero
do Pastor Daniel Abe. Foi realmente
um culto abençoado, fechando com
celebração e louvor mais um
ano eclesiástico.

Muito obrigado!

Agradecemos a toda a igreja
pelo apoio e ajuda na realização
dos eventos do Concílio anual.
Agradecemos em especial à Nice e a
todas as mulheres que ajudaram no
preparo das refeições do sábado; ao
Ko e ao grupo de jovens que ajudaram
na infraestrutura, e também à Simone
pelo apoio na parte de secretaria.
Graças a toda essa ajuda, tudo correu
muito bem e os participantes ficaram
muito agradecidos pela acolhida
da igreja.

Membros de Diadema em
comissões do Concílio

Veja quem são os membros de nossa
igreja que estarão trabalhando em
comissões do Concílio ano ano de
2012:
Paulo Bettiol: Membro do Ministério
de Proclamação
William Torita: Comissão de Finanças
Sandra Veronese: Site - consultora
de layout

Vanessa Samejima: Auditoria
Pr. Kátia: Membro do Ministério
de Proclamação e do Conselho
deliberativo da Faculdade.

Aulas de Português para
Japoneses

Encerraremos as aulas de português
para japoneses no dia 08/12 e
retornaremos o curso no dia 26/01
às 14h.

Programação de Dezembro

Anote em sua agenda a programação
deste mês de Dezembro:
11/12 - Assembleia da Igreja
17/12, às 17h - Apresentação parcial
da cantata - Shopping Praça da Moça
18/12, às 18h - Culto de Natal,
Cantata e Confraternização
25/12, às 17:30h - Culto
conjunto com adultos e crianças
(excepcionalmente a tarde, em função
do feriado)
01/01, às 17:30h - Culto conjunto
(idem)
P.S. temos convites de Natal à
disposição na recepção. Ajude-nos
a distribuir os convites entre seus
amigos, familiares e vizinhos.

Confraternização de Natal

Já nos preparando para a nossa
Confraternização de Natal,
gostaríamos de pedir a sua ajuda
trazendo um dos itens abaixo:
Solteiras e Jovens senhoras: prato doce
Senhoras: Prato salgado
Homens: Refrigerantes e Sucos
(preferencialmente gelado)
Favor procurar a: Alice, Júlia, Valdete
ou Nice para avisar o que você
pode trazer.

Celebração
de Natal
com apresentação
da cantata
“Emanuel, Deus
conosco!”

cantinho
missionário
Doações para Jaboatão

Agradecemos por todas as doações
que já chegaram. As pessoas que
desejarem trazer doações, podem fazêlo até o final de Dezembro.
Mais informações com Pedro, Nice
e Simone.

feliz
aniversário!
07/12 Camila Barbosa de Lima
08/12 Fernanda Miwa Yamasaka
08/12 Karis Megumi Shimizu
10/12 Helena M. Samejima

Parabéns!

