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

8 de julho 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

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.

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Ensaio do Coral

Reunião de Oração

SACODE

Todo sábado das 14h30 às 16h00.

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para Aulas de Teclado
todas as pessoas.
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
• Todos os domingos às 8h30.

Reunião de Oração
das Mulheres

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

Orando em todo
tempo no Espírito
“Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito
maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem,
toda arma que Deus providenciou, para que no fim da
batalha vocês ainda estejam de pé...a Palavra de Deus é
uma arma indispensável. a oração também é essencial
nesta luta incessante. Orem o tempo todo, e com fé.
Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos.
Encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a
cair ou vacilar”.
Efésios 6:13-18 (Bíblia Mensagem, em linguagem contemporânea).

notícias
da semana
ACAMPAMENTO (EBF) ESTÁ
ACONTECENDO AGORA

Cerca de 35 crianças e 35 equipantes,
entre adolescentes, jovens e adultos,
estão participando no acampamento
que começou na sexta-feira, dia 06, e
vai terminar amanhã às 14:00hs. As
crianças que chegarem ao culto hoje
junto com seus pais, são convidadas a
participar junto com as demais crianças
nas atividades da manhã.

“Em JULHO A IGREJA NÃO
FECHA E DEUS NÃO TIRA
FÉRIAS DA GENTE”!

Nossos cultos, tanto dos adultos como
o infantil, continuam normamente
durante o mês de julho. Contamos
com a presença de todos para juntos
continuarmos adorando ao Senhor,
tendo comunhão uns com os outros e
desfrutando das Suas grandes bênçãos!

Recesso da Escola Dominical

Comunicamos a todos que apenas a
escola dominical estará em recesso até
o dia 22 de julho. Nesse período não
teremos os módulos dos adultos e
nem as classes das crianças. As
atividades da escola dominical
recomeçarão no dia 29 de julho.

Outras Atividades em recesso
Durante o mês de julho, as seguintes
atividades estarão em recesso:
* Aula de Inglês para adolescentes e
adultos;
* Aula de Teclado;
* SACODE;
* RestaurAÇÃO;
* Grupo Escoteiro.

Missão Tane (Sementes)

Parte da equipe chegou ao Japão no
início da semana (Ko e Pritty. Sisi e pr.
Rodolfo). o Teo e Lidinha embarcaram
ontem à noite e estão a caminho.
Vamos sustentá-los em oração durante
todo este período. Acompanhe mais
da viagem através do
blog que eles criaram:
www.missaotane.blogspot.com.br

Inscrições para o SUMMIT

As inscrições aqui na igreja já estão
abertas! Basta preencher o formulário
que está “stand” do Summit e
entregar para a Dani. Aproveite o valor
promocional de apenas R$ 80,00 até
o fim de setembro. Lembrando que os
voluntários não precisam se inscrever
para o evento e nem pagar a taxa.

1º Aniversário do Coral
da IMeL Diadema - 21/07

No dia 21/07 teremos a comemoração
do 1º aniversário do coral da nossa
igreja. Teremos a participação do Coral
de outras igrejas.
Participe e traga seus
familiares e amigos.
Horário: 19h00
Local: IMeL Diadema
Temos convites na recepção.

Pregação e testemunho do
Dr. Enilson Komono - 22/07

Atenção, temos algo especial para o
dia 22 de Julho, 4o. domingo.
Enilson é Promotor de Justiça, foi
membro da Imel Diadema, coordena
o programa Wise Madness e é um
dos diretores da SOS Global, voltada
ao atendimento de povos vítimas

de desastres naturais. Tem um
testemunho de vida que certamente
abençoará sua vida e dos amigos que
você quiser convidar.
Anote em sua agenda e esteja
conosco no culto do dia 22

UM RECADO PARA VOCÊ
Doação de Teclados

Todas as vagas para as aulas de teclado
foram preenchidas! Mas precisamos
agora de mais teclados. Então se você
tiver um, ou souber de alguém que
tenha e queira doar para a igreja, por
favor falar com o Lelo ou
o Tilts (Fábio Ura).

Férias

* A Simone estará de férias dos dias
16 a 29 de Julho. Havendo qualquer
necessidade nesta área de secretaria,
favor contatar diretamente um dos
pastores ou o Luca (responsável da
área administrativa).
* A pra. Kátia também tirará alguns
dias de férias, entre 10 e 16/07. Porém,
ela estará em São Paulo, e havendo
alguma emergência, favor contatá-la
em seu celular.

eventos do
concílio

pais e responsáveis de conhecerem o
local onde seus filhos frequentam no
período do Carnaval, ter momentos
de confraternização e comunhão,
vivenciar a rotina do primeiro dia
de DED e arrecadar fundos para a
construção da lateral da quadra.
Local: ACA Luz e Vida (Embura)
Horário: das 9h45 às 15h30,
realizaremos o UNDODED
Mais detalhes acesse o link:
http://imel.org.br/ded/undoded/ ou
com Janete Kavano
(res 5594-8141 / cel 653-6563 /
email jkavano@ig.com.br)

Celebrando 2012

Palestra, Workshops e Culto com
Vencedores por Cristo.
Data: 01 de setembro
Horário: 09h00 às 20h00
Local: Igreja Metodista Livre Pinheiros.
Rua Morato Coelho, 781
Mais informações no cartaz
fixado no mural

feliz
aniversário!
Aniversariantes
30/06... Ana Beatriz Perez
09/07 Noemi Kuroda

UNDODED - 28/07
Sabe o que é este evento?

É um dia inteiro de atividades (como
no Undoukay) promovido pelo DED
(Acampamento Dente de Leite). Os
objetivos são: dar oportunidade aos

11/07 Tércio Rinaldo Odilon da Silva
12/07Rose Mary Tenório

Parabéns!

