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

10 de junho 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
Promessa de Reavivamento
“Assim diz o Senhor...derramarei água na terra
sedenta, e torrentes na terra seca; derramarei meu
Espírito sobre sua prole e minha benção sobre seus
descendentes. Eles brotarão como relva nova, como
salgueiros junto a regatos. Um dirá: ‘Pertenço ao
Senhor’; outro chamará a si mesmo pelo nome de
Jacó; ainda outro escreverá em sua mão: ‘Do Senhor’,
e tomará para si o nome Israel”.

Isaías 44:3-5

notícias
da semana
Vigília de oração - próxima
sexta, dia 15/06

RestaurAÇÃO e Almoço 24/06

Festa do Grupo Escoteiro
Leão de Judá - 30/06

Horário: das 20:00 às 23:30h

No 4º domingo deste mês teremos

No dia 30/06 teremos a festa de

Convidamos a todos para esse tempo

almoço na igreja após a escola

primeiro aniversário do grupo Leão de

especial de oração. Nesse dia, vamos

dominical. Em seguida haverá o

Judá. Reserve esta data e aguarde mais

encerrar a nossa campanha especial

RestaurAÇÃO.

informações.

de 21 dias de oração clamando pelo

Marque em sua agenda e convide seus

Reavivamento da nossa igreja. Venha

amigos e familiares.

celebrar as grandes coisas que o
Senhor tem feito em nosso meio, e orar

Acampamento de crianças
(EBF 2012)

Summit Special Edition 28/06/12

As inscrições para a EBF 2012 já estão

Esta é uma versão especial do Summit

acontecer entre os dia 06 a 09

Módulo “Gestão de Projetos”

voltado para homens e mulheres de

de julho, na igreja.

Este módulo está sendo ministrado

negócio. Os preletores serão: Rômulo

Se você conhece alguma criança

pelo Christian Takeda. Hoje teremos a

Dias (CEO da Cielo - a vivo), Bill Hybles,

entre 07 a 11 anos, não deixe de

segunda aula e no próximo domingo,

Jack Welch e Jim Collins. Temos folders

convidar! As vagas são limitadas!

a última. Está aberto para todas as

à disposição no “Stand” do Summit,

Para mais informações consulte o

pessoas interessadas em aprender

com todas as informações do evento.

cartaz no nosso mural, acesse www.

como planejar e executar projetos.

Leve alguns para seus amigos.

imeldiadema.org.br/ebf ou ainda se

junto com outros irmãos.

Louvorzão das Igrejas
Nikkeis - 23/06

disponíveis! O acampamento vai

preferir, fale com o Renato Okina,

Horário: 11:00h às 12:00h.

Seja um Voluntário no
Summit!

Fernanda Yamasaka ou Lucas Pereira!

Agradecemos às pessoas que já se

Todos estão convidados para o próximo

dispuseram a ser um voluntário no

Louvorzão das Igrejas Nikkeis, que

Summit. as listas continuam disponíveis

será realizado aqui em nossa igreja

para você que ainda está pensando

no dia 23/06, às 18:00h. Uma boa

onde gostaria de ajudar. Os módulos

oportunidade para ter um intercâmbio

de preparação para o Summit serão

com jovens das nossas igrejas irmãs.

realizados de Agosto em diante.

Mais informações com Paulo Bettiol

Aguarde mais informações.

ou Teo.

Data do Summit em Diadema:
23,24/11/12

participarem deste Encontro que
será promovido pelo Ministério de
Proclamação do Concílio.
Local: Igreja Metodista Livre
de Pinheiros.
Rua Mourato Coelho, 781 - Pinheiros
Horário: 8h30 às 16h00 (com café
da manhã)
Mais informações no cartaz que está
afixado nos murais.

eventos do
concílio
Encontro sobre implantação
de Igrejas - 16/06
Com os missionários Camilo e
Magali Mora
Encorajamos todas as pessoas que
têm interesse na área de evangelismo
e implantação de novas igrejas, a

feliz
aniversário!
12/06 Rose Mary de J. S. Tenório
14/06 Maria Toshico I. Hirayama
14/06 Yumi Sirano
15/06 Júlia T. Nakamura

Parabéns!

