anotações

6 de maio de 2012

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)

Reunião de Oração
das Mulheres

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

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.

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 Aulas de Inglês
Todas as segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

Igreja Metodista Livre - Diadema

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

informativo

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.

Ensaio do Coral

Todo sábado das 14h30 às 16h00.
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

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

reflexão
As Bem-aventuranças
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e
se assentou. Seus discípulos aproximaram-se
dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo:
“Bem-aventurados os pobres em espírito,
pois deles é o Reino dos Céus.”
Mateus 5:1-3

notícias
da semana
Assembleia Extraordinária
é hoje!

Todos estão convidados a permanecer
para a Assembleia que será realizada
após o culto, no horário dos módulos,
das 11:00h às 12:00h. Agenda:
Avanços do Projeto 4x5; Orçamento
2012; Projeto da Construção - 2a.
fase. Participe, opine, envolva-se!!
A presença de todos, membros e
participantes, é fundamental!
P.S. Se você tem alguma dúvida sobre a
sua situação em relação à membresia da
igreja, olhe a lista afixada no mural ou
fale diretamente com um dos pastores.

Retiro de Pastores - 9-11/05

Nesta semana, haverá retiro de pastores
do Concílio Nikkei, de quarta a sexta,
em Atibaia. A pra. Kátia e o pr. Rodolfo
estarão participando. Os preletores
serão dois pastores da IMEL de Peru e
Colômbia, e a Dra. Delia Olver, diretora
de missões para América Latina. Estejam
orando para que seja um tempo
proveitoso para todos os pastores.

Encontro das Igrejas - 12/05/12
Tema: Desafios Missionários
na América do Sul
Convidamos a todos os líderes,
delegados e responsáveis de atividades
a participarem do Encontro das Igrejas
do Concílio Nikkei, no próximo sábado
na MEL de Campinas.
Preletora: Dra. Delia Olver, diretora de
missões para a América Latina.

Programação:
8:30h - Café da manhã/Louvor
09:30 - Pra. Delia Olver
10:30 - Novos Desafios Missionários
(Lins, Diadema / Japão e Mianmar)

eventos do
concílio
12:00 - Almoço Estendido com Espaço
de Divulgação das Igrejas (Projetos
Missionários, Envio de Missionários,
Projetos de Implantação de Igreja,
Projetos Sociais).
14:00 - Workshops com Pr. Libni e
Miguel (Colômbia e Peru)
Favor confirmar a sua presença com a
Simone até quarta-feira. E caso você
precise de carona, favor falar com
Pedro ou Arlete hoje sem falta.

Curso de Artesanato começa
sábado - 12/05

No sábado que vem terá início o curso
de artesanato. O curso será todos os
sábados das 9h00 às 11h00. Aqueles
que tiverem interesse, favor falar com:
Helena, Júlia ou Mitico.

Chá da Beleza - 19/05

Mulheres, convidem suas amigas
para este dia especial. No dia, se
puder, traga um brinde para sorteio
relacionado com beleza (creme
hidratante, shampoo, encharpe,
batom, sabonete, etc).
Ps.: estamos precisando de voluntários
para cuidar das crianças no dia do Chá
das Mulheres. Se você puder ajudar,
favor procurar a Arlete ou a Valdete.

Undoukai - 27/05

Ajude-nos a divulgar o Undoukai! Já
temos cartazes e flyers na recepção.
Você pode pegar a quantia necessária
e levar para distribuir. Prendas:
precisamos de ajuda com as prendas.
Caso você possa nos ajudar doando
alguns itens, temos uma caixas na
entrada do templo onde você pode
colocar a sua doação (brinquedos/
materiais escolares/utilidades
domésticas/ doces/sucos/etc). Vamos

precisar de ajuda também no dia.
Caso posso colaborar, favor procurar:
Guilherme/Jefferson/Mami/Simone
que estarão anotando os nomes após
o culto.

Curso: Resolvendo o
quebra-cabeça humana

Participe deste curso que será
ministrado pelo Ministério Caminhada
Bíblica (Pr. Eduardo Arata). Veja as
informações abaixo:
Data: 02/06/2012
Horário: das 9 às 18 h
Assunto: Liderança e relacionamentos
interpessoais
Público Alvo: Voltado para todas as
pessoas interessadas em conhecer
melhor seu perfil e sua personalidade,
para ajudá-las em todas as áreas de
relacionamento em que vivem (família,
trabalho, amizades, igreja, ministérios,
etc.)
Valor: R$ 40,00 (incluindo almoço e
coffee break)
Inscrições e informações: Edson
Samejima e Dani Hirayama

Acampamento de crianças
(EBF 2012)

As inscrições para a EBF 2012 já estão
disponíveis!
O acampamento vai acontecer entre os
dia 06 a 09 de julho, na igreja mesmo.
Se você conhece alguma criança entre
07 a 11 anos, não deixe de convidar!
As vagas são limitadas!
Para mais informações consulte o
cartaz no nosso mural, acesse www.
imeldiadema.org.br/ebf
ou ainda se preferir, fale com o Renato
Okina, Fernanda Yamasaka ou Lucas
Pereira!

Leia bons livros!

Vendemos quase todos os livros sobre
Família, na semana passada. Sobrou
apenas um (“A Fé começa em casa”,
R$ 18,00). Mas temos também bons
livros para emprestar. Visite a nossa
Biblioteca (última sala, no piso do
templo mesmo).
P.S. Caso você tenha algum livro
emprestado da biblioteca e já tenha
terminado de ler, pedimos a gentileza
de dar baixa para que outras pessoas
possa emprestá-lo. Grato!

Cantinho de oração

Vamos orar pelas seguintes irmãos:
1) Ana Luca - ela fez uma cirurgia
de útero nessa semana que já estava
programada. Vamos orar para que ela
tenha uma boa recuperação.
2) Samuel Eduardo (1 mês), filho da
Andréa e irmãozinho do Vinícius. Na
última quarta-feira ele estava com
febre alta e precisou de cuidados
médicos. Foram diagnosticados vários
problemas: infecção na garganta,
uma hérnia, anemia e um problema
de coração. Vamos orar para que
o Senhor intervenha com Sua mão
poderosa na vida do Samuel.
3) Seian - permanece em coma, porém
seu estado é estável. Vamos continuar
sustentando a família em oração.

Feliz
aniversário!
08/05 Orlando S. Nakamura
11/05 Laura Paim Medina
12/05 Maria Altair S. Nascimento
(mãe da Verônica e Fátima)

Parabéns!

