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06 de novembro 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.

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

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
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as escoteiro, entre em contato com a
crianças e adultos. As classes infantis são secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
divididas por idade e as dos adultos, por das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
Ou mande um e-mail para
assuntos.
imel-diadema@uol.com.br.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

• 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
“Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: Alegrem-se! Seja
a amabilidade de vocês conhecida
por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa
alguma, mas em tudo, pela oração
e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E
a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará o coração e
a mente de vocês em Cristo Jesus”
Filipenses 4:4-7

notícias
da semana
Jantar Beneficente e Bazar de
Natal AME - 25/11/11
Todos estão convidados a participar
neste evento promovido pela AME,
e que será realizado em prol das
crianças em risco no Chifre da África e
Projeto de Futebol Brasileiro na região
destruída do Japão.
Data: 25/11/11, sexta-feira
Horário:19:30h
Local: Igreja Cristã Chinesa (R. Cabo
Verde, 180 - Vila Olímpia)
Investimento: R$ 35,00
Participe e ajude a enviar a equipe de
futebol que irá para o Japão, no início
de Dezembro para levar um pouco
de alegria e o amor de Deus para as
pessoas que continuam sofrendo nas
regiões atingidas pelo terremoto e
tsunami.

Novo Curso de Inglês
para Adultos

Nível Básico 2012
Professoras: Arlete Simões e Marlene
Nascimento
Aulas: turmas à tarde e à noite - 2x
semanais
Local: IMeL Diadema
Formulários na Recepção
Mais informações com Arlete

Louvorzão - 19/11

No próximo dia 19 de novembro
teremos o Louvorzão na IMOSP, sob
a coordenação do nosso pessoal de
Diadema. Encorajamos que todos os
jovens e adolescentes participem deste
evento.
Endereço: Rua Mamoré, 71 - Bom
Retiro - São Paulo

Campanha Adorarte - 2012

Atenção, se você gosta de dançar e
tem o desejo de usar esta habilidade
para servir ao Senhor, não pode perder
esta oportunidade. A campanha anual
do Adorarte tem por objetivo preparar
pessoas para este ministério. Veja
abaixo as informações, e caso tenha
interesse em participar, fale com o
Pr. Rodolfo.
De 20 a 29 de janeiro de 2012.
Local: IMeL Itapevi

Participe dos módulos!

Estamos continuando a 3º rodada de
módulos deste ano. Veja abaixo os
assuntos:
1. Missões e a Igreja Local (hoje
será a pra. Kátia - sala do culto
infantil)
2. Preparando-se para o Ministério
(Edson Samejima - templo de baixo)
3. Curso de Educação de Filhos
(Sr. Kazuo Abe - no mezanino).

Voluntários para o Concílio
Anual Nikkei - 26 e 27/11

Estamos há pouco mais de um mês do
47° Concílio Anual da Igreja Metodista
Livre, que será realizado em nossa
igreja, nos dias 26 e 27/11/11.
Estamos precisando de alguns de
voluntários para ajudar na cozinha e
no apoio de infraestrutura. Caso você
possa ajudar em alguma destas áreas,
favor falar com o William Torita ou
Pra. Kátia.

cantinho
missionário
Missão de curto prazo para o
Nordeste

1. Agradecimentos e Oração
Gostaríamos de agradecer pelas
pessoas que se dispuseram a ir para
Jaboatão, na Missão de curto-prazo no
próximo período de férias de Janeiro
(14 a 22/01). A equipe já está formada
e agora está na fase dos preparativos.
Por favor, ore para que o Senhor esteja
dirigindo todo o planejamento dos
trabalhos e preparando desde já cada
pessoa que se dispôs a ir.
2. Doações
Estamos arrecadando alimentos não
perecíveis e roupas para adultos e
crianças para enviar para Jaboatão, PE.
As doações poderão ser entregues até
o início de Dezembro.
Mais informações com Pedro, Nice e
Simone.

feliz
aniversário!
07/11 Seian Yamauchi
08/11 Esther Yuri Matsuo
09/11 William Torita
11/11 Ulisses Ildefonso S. Silva

A IMeL Diadema está no
Facebook e Twitter!

Se você participa em uma dessas 2
redes sociais, faça parte (Facebook) ou
siga (Twitter)!
www.facebook.com/imeldiadema
www.twitter.com/imeldiadema

