anotações

07 de agosto 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 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

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

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
secretaria da igreja no tel. 4057-3779, das
13h às 17h, de segunda a sexta. Ou mande
um e-mail para imel-diadema@uol.com.br.

Aulas de inglês

Todas as sextas-feiras, às 16h.

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.

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
A Vida cheia do Espírito
“Não se embriaguem com vinho, que leva à
libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito,
falando entre si com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando e louvando de coração ao
Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai
por todas as coisas, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros,
por temor a Cristo.” Ef. 5:18-21

notícias da
semana
Módulos recomeçam hoje

Atenção! Hoje reiniciaremos os
módulos temáticos para os jovens
e adultos. As crianças também
recomeçarão as suas classes de escola
dominical. Veja quais serão os assuntos
deste mês de agosto:
1) Estudo do livro de Neemias - com
Luis Carlos Gouveia (Luca)
2) Estudo do livro de Juízes - com Pr.
Rodolfo Veronese
3) Classes de Primeiros Passos e
Batismo - com Arlete Simões e pra. Kátia
4) Classe de Ministérios - com Edson
Samejima

cantinho
missionário
II Talk Show - 20/08

Coral de Natal

Você tem dúvidas sobre como
se manter fiel a Deus no mundo
corporativo? Como administrar o seu
tempo entre trabalho, família e Deus?
Como ter ambição profissional sem se
deixar corromper pelo que o mundo
oferece?
Venha então participar conosco do II
Talk Show, um evento interativo onde
poderemos conhecer um pouco da
vida de pessoas que venceram algumas
dessas questões.
Local: IMeL Saúde - R. Veriano Pereira, 52
Horário: 18h

Você quer participar dos treinos para o
Coral de Natal?
Procure a Denise Souza ainda hoje para
dar seu nome e saber mais detalhes.
Os treinos começam neste mês.

Workshop Vocacional - Hoje

G.E. Leão de Judá - 21/08

Atenção, este encontro será hoje,
das 14 às 17h. Será voltado para
vestibulandos e pessoas que querem
saber mais sobre as diversas profissões
(cursos, primeiro emprego, mercado de
trabalho, remuneração) e dicas de como
ingressar em um emprego (elaboração
de currículos e dicas de entrevistas).
Participe!

O Ministério do Escotismo reinicia as
atividades no terceiro domingo do
mês, 21 de agosto, em função do Dia
dos Pais. O Grupo Escoteiro Leão de
Judá realiza atividades aos domingos,
das 14 às 16h, para crianças e jovens
de 7 a 15 anos. Mais informações na
secretaria da igreja.

Encontro das Igrejas do
Concílio - 20/08
Local: Imel de Sorocaba
Horário: das 08:30 (com café da manhã)
às 16:15.
Tema: Capacitação de Liderança
Tópicos: Formação de Equipes/
Motivação/Perfis de Liderança
Taxa: R$ 15,00
Todos os líderes e responsáveis
de atividades e ministérios estão
convidados a participar. Favor confirmar
a presença com a Simone até dia 12 de
agosto (sexta). Obrigado!

cantinho
pessoal
Agradecimento
Agradecemos as orações pela Sra.
Mitsuko Furumura. Ela saiu da UTI e
está sendo encaminhada para uma
casa de repouso. Logo publicaremos
o endereço para quem puder visitá-la.
Continuemos orando pela sua vida.

Oriente

Inscrição para o CONGRESSO
AME - 07-10/09/11
Caso você já tenha decidido participar
do Congresso da AME, faça já a sua
inscrição! Temos fichas de inscrição
na recepção. Você pode preenchêla e devolver na recepção, ou fazer
diretamente no site da AME:
www.amesperanca.com.br
É possível participar em dias avulsos.
Taxa por dia: R$ 40,00.
Para participar apenas à noite, não é
necessário pagar.

Seja um voluntário!!

Undoukai
Faça parte!!! - 04/09

O Undoukai será realizado em 4 de
setembro, mas os preparativos já
começaram! Se você deseja participar,
procure os coordenadores Jeferson
ou Guilherme (Queijo) e veja em que
área você pode exercitar seu dom. E
já aceitamos as doações de produtos,
que devem ser entregues à Simone.
Divulgue, chame os amigos e participe.

De volta ao

feliz
aniversário!
07/08 Lucca Koga Pereira (filho)
08/08 Luiz Caneparo
09/08 Sidney Haruo Sonobe
09/08 Patrícia Aiko do N. Ozono
11/08 Felipe Augusto de Souza Trizi
11/08 Maria Leni David
13/08 Valkíria Leika Suzuki Huang

Agradecemos às 15 pessoas que já
se dispuseram a ajudar no Congresso
da AME. Mas, vamos precisar de
mais ajuda, nas mais diversas áreas,
principalmente no dia 08 (quinta-feira),
quando estaremos responsáveis pela
programação do dia (foco Japão), e no
dia 10, sábado, no evento do Diante do
Trono. Será um show beneficente cuja
renda total será destinada aos orfanatos
de Myanmar.
Caso você possa ajudar em alguns
destes dias, inscreva-se colocando seu
nome no Flip Chart (na entrada do
salão), ou enviando um e-mail para
imel-diadema @yahoogroups.com
Mais informações com Marcos Abe ou
Pr. Kátia.

