anotações

10 de outubro de 2010
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o estacionamento da frente (apenas aos
domingos de manhã). A taxa de uso é de R$ 12,00/mês. Falar com a Lucy.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 09h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 09h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
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
IMORTAL - grupo de street dance
Responsáveis: Cintia e Danilo Hirayama
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Responsável: Maurício Huang
Encontros dos grupos nas residências
e em outros locais

Equipe de comunicação responsável pelo informativo: Cintia Misikami, Cristina Yumi Fukai, 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 de manhã.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos
ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem
se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário,
sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei
medita dia e noite. É como árvore plantada à beira
de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas
folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera!
Não é o caso dos ímpios! São como palha que
o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no
julgamento, nem os pecadores na comunidade dos
justos. Pois o Senhor prova o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios leva à destruição!”
Salmos 1

notícias da
semana

Undoukai

Retiro dos Adolescentes

Vamos lembrar de orar pelo Retiro
de Adolescentes e Jovens que está
acontecendo neste feriadão em Nazaré
Paulista.

Chá da Primavera - 16/10

Mulheres
Data: 16 de Outubro
Horário: das 14h30 às 17h00
Local: IMeL Diadema
Haverá apresentação de dança,
brincadeiras e presentes. Traga brindes,
se puder, para sortearmos! Convide as
suas amigas e ore por este evento.
Mais informações falar com: Valdete,
Arlete ou Tida.

Hip Hop 4 God - 16/10

HIPHOP4GOD 6th Edition bboy 4life and
beyond
Data: 16 de Outubro
Local: APCD - Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas
R. Voluntários da Pátria, 547
Santana - São Paulo
Horário: 13h - 19h
Valor: R$ 8,00
Mais informações no site:
www.hiphop4god.com
ou com Teo: rsi847@gmail.com,
7542-8827
Temos mapa na recepção

Congresso da AME
12 a 15/11/10
Neste ano, o Congresso da AME terá
como tema “SUDESTE DA ÁSIA”. São
11 países com 642 POVOS NÃO
OU POUCO ALCANÇADOS: Brunei,
Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos,
Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia,
Timor Leste, Vietnã. Para mudar esse
quadro, a AME e a Missão Antioquia
realizarão uma conferência com a
presença de sete líderes da SEALINK
que trabalham ativamente na região.
Participem para se informar de como
vocês podem fazer parte para fazer
diferença. É o momento de Deus para
a Igreja Brasileira, e de forma especial,
para as Igrejas Nikkeis que têm uma
identificação maior com a Ásia. Para
mais informações, acesse:
www.missaoantioquia.com ou
www.associacaomissaoesperanca.com
Local: Vale da Benção, Araçariguama
(Km 50 da Rod. Castelo Branco)
P.S.: As pessoas que tiverem interesse,
favor procurar um dos pastores pois
há possibilidade de realizar-se um
breve treinamento, pós conferência,
para pessoas que tenham interesse em
integrar uma equipe de curto prazo para
Myanmar ou Camboja, no próximo ano.
Porém, isto vai depender do número de
pessoas.

Convide seus amigos, parentes e
vizinhos a participar do undoukai.
Será um dia de brincadeiras e muita
comunhão. Pegue os convites e
cartazes na recepção.
Data: 24/10
Horário: a partir das 9h
Local: Clube Okinawa de Diadema
Av. Sete de Setembro, 1.670 - Diadema
Se você deseja ajudar ou quer saber
mais informações procurar: Jeferson,
Leo ou Mami

a
Traga su!
família

Prendas para Undoukai

Já estamos recebendo prendas para o
Undoukai, tanto para crianças como
para os adultos.
Mais informações procurar: Luciano
Nagai, Sandra Nagai, Tércio Rinaldo,
Silvana Fernandes e Simone Gouveia

feliz
aniversário!
10/10 Noemi Yasuraoka Komono
10/10 Vera Lúcia Frota Caneparo
12/10 Daniel A. Nishimura
16/10 Maria de Fátima Campos

