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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.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
Grupo Pequeno
Responsável: pr. Rodolfo Veronese
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
Grupo Escoteiro
Responsável: Paulo Dias Campos
Horário: domingo das 14h00 às 16h00

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.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

Salmo 149
Os fiéis louvam a Deus
“Louvai ao Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo,
e o Seu louvor na congregação dos santos.
Alegre-se Israel naquele que o fez,
regozijem-se os filhos de Israel no seu Rei.
Louvem o seu nome com flautas,
cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa.
Porque o Senhor se agrada do Seu povo,
Ele adornará os mansos com a salvação”.

notícias da
semana
Programação especial da
semana - 11 a 17/07
* 12/07, terça, às 15hs - Atividade
especial com os adolescentes
Bate-papo em inglês, DVD com
pipoca, etc. Os alunos do curso de
Inglês e todos os adolescentes estão
convidados.
* 12/07, terça, às 19:30hs - Noite
Americana
Teremos aula de culinária com o chef
Greg Oda, um dos integrantes da JEMS.
Haverá também um jantar, músicas e
testemunho (tudo em inglês, mas com
tradução).
Participação: é necessário e
indispensável confirmar sua presença!!
Coloque seu nome na lista que estará
numa mesa, ao lado do cafezinho.
Ou confirme com Simone até segunda
a tarde, pelo telefone 4057-3779 ou
e.mail: imel-diadema@uol.com.br
Todos estão convidados. Convide
também seus amigos e familiares.
Custo do jantar: R$ 7,00
* 13/07, 19:30hs - Reunião de oração,
com participação da JEMS
Excepcionalmente, nesta semana,
a reunião de oração será na quartafeira em função da noite americana (a
melhor opção era a terça). Nesse dia,
teremos um testemunho de um dos
voluntários da JEMS.
* 14-17/07 - Escola Bíblica de Férias
Ainda temos vagas para a EBF! Caso
você deseje inscrever seu filho(a) ou
alguma outra criança da idade de 7 a

11 anos, preencha a ficha de inscrição
na recepção e entregue hoje sem falta
para a Débora ou Jéssica.

Caça ao
Tesouro
EBF 2011

* 17/07, Culto de encerramento da
EBF, às 17hs
Atenção! O culto do dia 17,
excepcionalmente será realizado às
17hs, pois será o horário em que os
pais virão para buscar as crianças.
Anote em sua agenda e ajude-nos
a avisar a pessoas mais próximas a
você! Será um culto para toda a igreja,
porém com foco especial nas crianças.
Esperamos que seja uma oportunidade
de trazer muitas famílias novas.
P.S. Nesse dia não teremos nenhuma
atividade pela manhã, exceto a própria
EBF que estará acontecendo durante
todo o dia, e as atividades do grupo em
japonês.
* 17/07 - Confraternização com
comes e bebes
Haverá um momento de
confraternização após o culto do
próximo domingo, e também de
acolhida dos visitantes. Mais uma vez,
pedimos às pessoas que puderem
que tragam um pratinho de doce ou
salgado, ou um refrigerante e suco,
para que possamos montar a nossa
mesa. Mais informações, favor falar com
a Nice.

Acolhida para equipe da
JEMS - Muito obrigado!

CONGRESSO AME 10º
ANIVERSÁRIO - 07 a 10/09/11

Agradecemos às três famílias que se
dispuseram a hospedar os voluntários
da JEMS. Também agradecemos pela
oferta de um carro emprestado para
o transporte da equipe. A todos os
que se dispuseram a ajudar, nosso
muito obrigado!! E contamos com suas
orações para que tudo corra bem nesta
semana, debaixo da orientação do
Senhor.

Tema: “De volta ao Oriente”
Reserve desde já estes dias para
participar deste Congresso Missionário
que será promovido pela AME, em
parceria com a nossa Igreja de Diadema,
e da IMOSP (Igreja Missionária Oriental
em São Paulo). Local: IMOSP - Bom
Retiro. Aguarde mais informações.

Curso Fazendo discípulos 30/07
O que é discipulado? Você foi
discipulado? Em 30 de julho, sábado,
das 9h às 18h, Marcos Soares, do
ministério Efeito Estufa/Sepal e da
PIB de Piracicaba, abordará o tema de
forma prática e dinâmica.
O investimento é de R$ 30,00 e inclui
alimentação e um livro do professor.
Mais informações com Mami Yasunaga
(mami@yasunaga.com.br).

Workshop Vocacional - 07/08
Encontro voltado para vestibulandos e
para quem procura informações 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).
Inscrição: gratuita pelo site
www.imeldiadema.org.br/
workshopvocacional
Data: 7 de agosto, das 14 às 17h
Informações: Simone - (11) 4057-3779
das 13 às 17h

Voluntários para o Congresso
da AME
Vamos precisar de voluntários em
várias áreas do Congresso: montagem
de um Stand do Japão, preparo do
almoço do dia 08/07, louvor do dia
08 (noite), e o Show Beneficente com
Ana Paula Valadão, no dia 10 (parte de
infraestrutura e logística).
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 o
imel-diadema@yahoogroups.com
Mais informações com Marcos Abe ou
Pr. Kátia.

feliz
aniversário!
11/07 Tércio Rinaldo O. da Silva
15/07 Doria Félix Pereira (d. Dora)

Parab éns!

