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

informativo

9 de setembro 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.

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

Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Igreja Local: o projeto
mais facinante
do mundo!
A intenção dessa graça era que agora, mediante
a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se
tornasse conhecida dos poderes e autoridades
nas regiões celestiais, de acordo com o seu
eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus,
nosso Senhor, por intermédio de quem temos
livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele.

Efésios 3: 10-12

• 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

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

Foto: Norio Ito

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

notícias
da semana
Participação na III Assembleia
Extraordinária
Agradecemos pela participação de
todos na Assembleia do domingo
passado. Tratamos de assuntos
importantes como: Recomendações
estratégicas para 2013; Projeto de
reforma; compartilhamento sobre o
Summit e viagem para Chicago. A
próxima será no dia 09 de dezembro.

Dia da Melhor Idade - 16/09

Convide seus pais, avós e familiares
para participarem conosco nesse dia
especial! Teremos um culto especial
seguido de apresentações e um
delicioso almoço. Ainda temos convites
na recepção.

PRÉ-SUMMIT é no
próximo sábado

Se você pretende participar, anote seu
nome no Flip chart que está no hall
de entrada. Precisamos do número
aproximado de pessoas para poder
preparar o coffee break. Ainda temos
convites na recepção. Horário: das 9:00
às 12:00h. Entrada franca.

Almoço e Restauração 30/09/12

No dia 30/09 teremos nosso almoço.
Em seguida, haverá a atividade do
RestaurAÇÂO. Convide seus amigos e
programe-se desde já para permanecer
após as atividades da manhã.

Inscrições para o
SUMMIT DIADEMA

As inscrições estão abertas e podem ser
feitas tanto pelo site da Willow (www.
willowcreek.org.br) como pessoalmente

aqui na igreja. Leve os folders gerais
que temos na mesa do Summit junto
com a folha de inscrição. O valor com
desconto é de R$ 80,00 até 30/09/12.
Aguarde o nosso folder específico do
Summit Diadema.

Módulos Hoje

Hoje teremos duas classes:
1) Bases da Fé. Local: sala do
Mezanino (parte superior do templo)
2) Rota 66 - Atos. sala do culto infantil.

eventos do
concílio

seguimento no ciclo iniciado com
o Curso de Missões e passando
pelas Oportunidades Missionárias
na América Latina. Ressaltamos
que haverá uma Assembléia para
aprovação do Estatuto, sendo
fundamental a presença dos Pastores e
Delegados. Após o almoço, haverá dois
workshops simultâneos: 3ª Idade e o
de planejamento 2013.

Cantinho Pessoal

Aniversariantes
09... Fernando Bonfim Campos
10... Cléber Ramos Pedroso
11... Evelyn Cristina de Almeida
11... Paulo Bettiol
12... Jonatas André Takara

Parabéns!

próximo sábado!!

III Encontro de Capacitação
do Ministério Infantil - 22/09

Atenção pais e professores que
trabalham com crianças no ministério
infantil, você não pode perder este
próximo evento de capacitação
promovido pelo DED.
Horário e Local: das 9h00 às 16h00,
aqui em nossa igreja
Valor: R$ 15,00 (incluso café da
manhã, coffee break e almoço)
Link para inscrições: http://www.imel.
org.br/ded/capacitacao/
Mais informações com: Vera
Karasudani (secretaria)/ Carla e Lelo
(coordenação geral)

II Encontro das Igrejas do
Concílio Nikkei - 29/09/12

Todos os líderes e delegados ao
Concílio estão convidados para o
2º Encontro das Igrejas que será
realizado no dia 29/set/12 (sábado)
na IMeL Itapevi. Será abordado o
tema, “Igreja Relacional” pelo Pr.
Kodo Nakahara (IMeL Saúde), dando

Evento gratuito!

