anotações

05 de junho 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
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

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.

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

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
“Ao Anjo da Igreja em Laodicéia escreva:
... “Conheço as suas obras sei que você não é
frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio
ou quente! Assim, porque você é morno, não
é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo
da minha boca. Você diz: ‘Estou rico, adquiri
riquezas e não preciso de nada’. Não reconhece,
porém, que é miserável, digno de compaixão,
pobre, cego, e que está nu. Repreendo e
disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja
diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a
porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo”
Apoc. 3:15-17; 19 e 20

notícias da
semana
Curso de Aconselhamento
com Lili Yoshimoto - próximo
domingo
Atenção líderes de grupos pequenos,
professores, equipe do escotismo e
pessoas que têm interesse no assunto.
No dia 12 de junho, das 14 às 17h, a
psicóloga Lili Yoshimoto ministrará um
mini-curso de aconselhamento. Reserve
a data em sua agenda e aguarde mais
informações.

Classes de Primeiros Passos e
Batismo - Início 12/06
Atenção, se você está vindo há pouco
tempo na igreja e tem o desejo de
conhecer melhor as bases da fé cristã,
ou tem interesse no batismo, está
convidado a participar de uma classe
de estudo bíblico que acontecerá neste
mês de Junho. Por favor, anote seu
nome no flip chart na entrada do salão
para que possamos organizar o grupo.

tempo entre trabalho, família e Deus?
Como ter ambição profissional sem se
deixar corromper pelo que o mundo
oferece? Venha então participar
conosco do Talk Show, um evento
interativo onde poderemos conhecer
um pouco da vida de pessoas que
venceram algumas dessas questões.
Data: 11/06
Local: Imel Saúde - R. Veriano Pereira, 52
Horário: 19:00 hs
Mais informações com Makoto.

Evento Raízes e Frutos - 18/06
Todos os líderes da igreja estão
convidados a participar de um
Encontro das igrejas irmãs Jordanópolis, Sorocaba, Diadema e
as recém-formadas Vila Mariana e Jd.
São Paulo. O encontro está sendo
organizado pelo Pr. Daniel Yoshimoto,
com o objetivo de re-contar a nossa
história, checar as nossas raízes e
projetar o futuro. Horário: das 8:30h às
12:30 h. Confirme a sua presença com
a Pra. Kátia.

Espaço RestaurAÇÃO
Talk Show - 11/06
Você tem dúvidas sobre como
se manter fiel a Deus no mundo
corporativo? Como administrar o seu

Data: 19 de junho de 2011
Horário: 13:30h
Tema: Como Restaurar seu equilíbrio
do seu corpo através da Ação da
Massagem.

Palestrante: Alberto Takashi Ino. Prof
Educação Física, massoterapeuta,
acupunturista e terapeuta spiral. Ele
ensinará alguns movimentos básicos da
massagem e dicas de RestaurAÇÃO.
Participe e convide seus amigos e
familiares! Uma ótima oportunidade.

Grupo Escoteiro Leão de Judá
– Apresentação aos pais
Convidamos os pais, as mães e os
responsáveis de crianças e adolescentes
entre 7 e 14 anos a participar da
reunião de apresentação no dia 12 de
junho, domingo, às 16h, quando haverá
explicação da proposta do movimento
escoteiro, do seu funcionamento e do
seu desenvolvimento. Para os pais das
crianças que já participam, a reunião é
obrigatória.

Caça ao
Tesouro
EBF 2011

Escola Bíblica de Férias - em
Diadema
Neste ano, a EBF voltará a ser realizada
aqui na igreja, ao invés de Embura. Uma
das razões da mudança é para que
possamos atingir as crianças do nosso
entorno. As inscrições já estão abertas.
Anote algumas informações:
Data: de 14 a 17 de Julho
Taxa: R$ 40,00 (há alguns planos de
pagamento. Veja no mural).
Faixa etária: 7 a 11 anos
Vagas: 48
Participação especial: grupo escoteiro
da Igreja, e equipe da JEMS (4
voluntários dos Estados Unidos).
Voluntários: estamos montando a
equipe e precisamos de pessoas para
várias áreas: cozinha (falar com Nice),
louvor, apoio, monitoria (falar com
Jéssica).

feliz
aniversário!
05/06 Massako Yokoyama
06/06 Fernando J. Faria C. Soares
07/06 Marie Yasunaga Matida

Parabéns!

