anotações

09 de outubro 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
As Nações diante do Cordeiro
Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos,
milhares de milhares e milhões de milhões. Eles
rodeavam o trono, bem como os seres viventes
e os anciãos, e cantavam em alta voz:
“Digno é o Cordeiro
que foi morto
de receber poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor!”
Depois ouvi todoas as criaturas existentes no
céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo
o que neles há, que diziam:
“Àquele que está assentado
no trono
e ao Cordeiro
sejam o louvor, a honra,
a glória e o poder,
para todo o sempre!”
Apocalipse 5:11~13

notícias
da semana
Módulos recomeçam hoje

Estamos iniciando hoje a 3ª rodada
de módulos deste ano. Atenção para
os assuntos deste mês de Outubro e
Novembro:
1. Missões e a Igreja Local (Pra.
Kátia e Pr. Rodolfo - local: templo)
2. Preparando-se para o Ministério
(Edson Samejima - sala cultomezanino)
3. Livro Bíblico do Antigo
Testamento (Cancelado)
4. Curso de Educação de filhos
(pequenos) (Sr. Kazuo Abe - sala do
culto infantil)

Games Day - 15/10

Neste dia, os jovens e adolescentes
realizarão um campeonato de
videogame, a partir das 14h. Inscrição
e mais informações com Pedro, Felipe
(Fefoko) ou Pr. Rodolfo.

Proclame - 15/10

Dia 15 de outubro, das 9h às 13h,
na IMeL da Vila Mariana, acontece
o Proclame 2011, com o tema
Evangelismo. Participa a equipe do
Alcance, um Ministério da Organização
Palavra da Vida, para apoio às
igrejas. Haverá treinamento na área
de evangelismo e exposição deste
ministério. Encorajamos que todas as
pessoas que interessadas nesta área a
participarem deste treinamento.
(Ps.: Favor confirmar seu nome com a
Simone na secretaria - 4057-3779)
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Dia da Melhor Idade - 16/10

Vamos prestigiar nossos avôs, avós,
mães e pais queridos com mais de 70
anos e passar momentos agradáveis.
Todos estão convidados a participar.
Segue abaixo o Programa.
9h00 - Culto
10h30 - Apresentações
12h00-15h00 - Almoço/RestaurAÇÃO

Celebrando 2011 - 22/10

Palestra e culto com Ronaldo Bezerra
(workshop com os músicos da banda)
Data: 22/10
Horário: das 14h às 18h
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 até 09 de
outubro
Vagas limitadas! Encorajamos que
todas as pessoas que atuam no
ministério e louvor participem deste
evento. Favor falar com o Lelo.
Mais informações: (11) 3881-5195
ou concilio@imel.org.br

Undoukai na EE Profª Helena
Lemmi - 15/10
O Grupo Escoteiro Leão de Judá, o
Sorrindo com Cristo e o Exército de

Salvação estarão comemorando o Dia
das Crianças, em 15/10, com alunos
da EE Profª Helena Lemmi, na Praça
da Árvore, em SP. É uma oportunidade
de os três ministérios levarem o amor
de Deus a essas crianças através
de brincadeiras, oficinas, contação
de histórias, teatro de fantoches e
atividades de Undoukai. Será das 9h
às 12h, na própria escola. Pedimos
orações pela diretora da escola,
pelos alunos e pelos voluntários que
trabalharão no dia.
Quem quiser servir nessa obra, mesmo
que não seja do grupo escoteiro, favor
entrar em contato com a secretaria ou
com a chefia.

Pedido de oração por esse
evento

• pela diretora Ana, que está bastante
cansada fisicamente. E agradecer a
Deus pela abertura que ela deu para
realizarmos essa obra. O Tércio Obara
(da Imel Diadema/Eldorado) estudou
nessa escola e foi ele que coordena
todo o projeto. Fez a ponte com o
Exército de Salvação e convidou o
grupo escoteiro para fazer a parte
do undoukai.É uma oportunidade
tremenda para divulgar o grupo
escoteiro, apesar da distância.
• pelo dia, pelas crianças, pelos pais
delas, pelos voluntários, pelos membros
de nossa igreja que estarão lá.

cantinho
missionário
Ore por Mianmar

Vamos continuar intercedendo por
Mianmar, especificamente pelos
pedidos que o Pr. Pa Kep nos escreveu:
1. Por favor, ore pelo Estado Chin que
sofre com a falta de comida por causa
dos ratos. Somente Deus pode fazer
cessar essa praga.
2. Há uma grande guerra acontecendo
no estado Kachin, e muitas pessoas
estão fugindo para se esconder nas
florestas. O país está sedento por paz,
a Paz do nosso Senhor Jesus.
3. Por favor, ore pelo governo. Eles
necessitam de sabedoria para liderar o
povo.
4. Por favor, ore pelo povo de Mm.
para que possam conhecer e aceitar a
Jesus como Seu Senhor e Salvador.
5. Pela compra da casa.

feliz
aniversário!
09/10 Celina Y. Nishimura
10/10 Noemi Yasuraoka Komono
10/10 Vera Lúcia Frota Caneparo
12/10 Daniel A. Nishimura

