anotações

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.

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

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

5 de agosto de 2012

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
sábados, das 9 às 11h. Vagas abertas.
Interessados em conhecer o movimento
escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Aulas de Inglês

Todas as segundas-feiras.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30

Oração por Reavivamento

Todas as segundas-feiras e quartas.
Venha orar conosco.
Horário: das 7h15 às 8h15

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.

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
Ensaio do Coral
compartilhamento e oração, aberto para Todo sábado das 14h30 às 16h00.
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.
SACODE

Reunião de Oração
das Mulheres

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. Grupo direcionado ao público
feminino com momento de reflexão,
oração e compartilhamento.

Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

Aulas de Teclado

Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30

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

Os Tesouros no Céu
“Não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde
os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem
para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a
ferrugem não destroem, e onde os ladrões não
arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu
tesouro, aí também estará o seu coração”
Mateus 6:19-21

notícias
da semana
Módulos Temáticos já
começaram
Se você perdeu a primeira aula, ainda
da tempo de entrar na classe e fazer
essa 2a. rodada de módulos. Veja quais
são os assuntos:
1. Bases da Fé - O curso expõe as
bases ou princípios fundamentais da
fé e da vida cristã. Também oferece
uma explanação sobre o significado do
batismo. Local: Templo
2. Intercessão e batalha espiritual
- Voltado para pessoas que desejam
crescer na área no ministério de
intercessão e batalha espiritual. Local:
Templo
3. Rota 66 - Livro de Atos - Aulas
por meio de DVD com os pastores
Luiz Sayão e Russel Shedd, ministradas
diretamente da Terra Santa (Israel).
Local: Sala do Culto infantil

Volta das férias
Atenção para o retorno das
atividades agora em Agosto:
1. Grupo Escoteiro Leão de Judá.
As atividades recomeçaram ontem,
dia 04/08, no mesmo horário das 9:
00h. Pessoas interessadas em inscrever
crianças e adolescentes podem ligar
para a igreja ou comparecer no sábado
a partir das 9:00h.
2. As aulas de Teclado recomeçam
no próximo dia 07 de Agosto;
3. As aulas de inglês recomeçarão
no dia 20 de Agosto;

4. SACODE permanece em recesso
em função da agenda da Priscila.

1a. parte da Missão TANE
concluída
“Gratidão a Deus por ter nos
proporcionado um tempo tão bom.
Parte da equipe voltou para o Brasil
(Ko e Pritty, Teo e Lidinha e Sisi), mas
tenho certeza que parte dos seus
corações também ficaram aqui.
Que a lembrança desses dias sejam
motivação e ânimo nos dias maus e
para continuar servindo
a Deus sempre.
Obrigado a você que nos acompanha,
suas orações e apoio foram
fundamentais para que tudo
corresse tão bem.
E vem mais por ai, continue nos
acompanhando”.
Pr. Rodolfo.
Blog: www.missaotane.blogspot.com.br

SUMMIT DIADEMA 2012
1. Já reservou a data do Summit?
23 e 24/11/12
Lembre-se de que o dia 23 é sextafeira, dia útil. Portanto, se você
pretende participar no SUMMIT
e trabalha fora, você precisará
se planejar antes para evitar
contratempos.
2. Pra. Kátia, Arlete e Marlene
participam do Summit nos EUA
A pastora Kátia, Arlete e Marlene

embarcam na próxima terça para
Chicago, Estados Unidos, onde
participarão do SUMMIT 2012, nos
dias 8, 9 e 10 de Agosto.
Vamos orar por elas.
3. Convide seus amigos e colegas
de trabalho para o Summit!
Temos folders à disposição na mesa
do Summit e em breve a Sepal lançará
outros materiais de divulgação
(e.mails, site, etc). Mas enquanto
isto, você já pode ir divulgando e
convidando seus amigos!

eventos do
concílio
Jogos Internos da Igreja
Metodista Livre
(JIIMEL) - 18/08/12
Já temos aproximadamente 50 pessoas
inscritas para participar no JIIMEL. As
inscrições para participar dos jogos
já encerraram, mas caso você queira
torcer pelas equipes e precise ir de
ônibus, coloque seu nome no Flip
Chart ainda hoje. Mais informações
com Makoto.

Workshop de
Celebração 2012
Participe no evento “Celebrando” que
está sendo organizado pelo Ministério
de Celebração do Concílio. Nesse dia

haverá Palestra, Workshop e Culto com
o grupo Vencedores por Cristo.
Taxa: de R$ 40,00 a R$ 50,00
(conforme a data da inscrição).
Local: IMEL de Pinheiros
Mais informações no mural ou no site
do Concílio.

feliz
aniversário!
Aniversariantes da semana
05... José Newton Matias (Zequinha)
06... Juliana Ogoshi
07... Lucca Koga Pereira
08... Luiz Caneparo
09... Silas do Nascimento de Sousa
09... Sidney Haruo Sonobe
10... Maria Borges

Parabéns!

