anotações

11 de dezembro 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.

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
escoteiro, entre em contato com a
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
crianças e adultos. As classes infantis são das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
divididas por idade e as dos adultos, por Ou mande um e-mail para
imel-diadema@uol.com.br.
assuntos.

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

Grupos Pequenos

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

• 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
“E você, menino, será chamado profeta
do Altíssimo,
pois irá adiante do Senhor para lhe
preparar o caminho,
para dar ao seu povo o conhecimento
da salvação,
mediante o perdão dos seus pecados,
por causa das ternas misericórdias de
nosso Deus,
pelas quais do alto nos visitará o sol
nascente,
para brilhar sobre aqueles que estão
vivendo nas trevas
e na sombra da morte,
e guiar nossos pés no caminho da paz”.
Lucas 1:76-79

notícias
da semana
Assembleia Ordinária hoje

Atenção, todos os membros
e participantes da igreja estão
convidados a participar da Assembleia
anual da Igreja que acontece hoje após
ao culto. Temos assuntos importantes
para tratar, por isso a participação de
todos é imprescindível! Horário: das
11:00h às 12:15h. Não haverá escola
dominical hoje.

Apresentação da Cantata
de Natal no Shopping
Praça da Moça

No próximo sábado, às 17h, o
nosso coral estará apresentando a
Cantata “Emanuel, Deus conosco”,
no Shopping Praça da Moça (piso da
Praça de Eventos). O objetivo é tornar
a igreja mais conhecida na cidade e
convidar as pessoas para virem ao
culto de Natal no dia 18. Ajude-nos a
divulgar entre seus amigos, vizinhos e
familiares. Temos convites à disposição
na recepção.

Culto de Natal
dia 18/12 às 18:00h

Neste ano, teremos a apresentação
da cantata da Natal durante a nossa
celebração de Natal. As crianças
também terão uma participação
especial neste culto. Convide seus
amigos e familiares para celebrarem
conosco este evento tão significativo!

Confraternização de Natal

Logo após o culto, teremos a nossa
tradicional Confraternização de Natal, a
partir das 20h. Gostaríamos de pedir a
colaboração de todos para a nossa ceia
comunitária:

Solteiras e Jovens senhoras: prato doce
Senhoras: Prato salgado
Homens: Refrigerantes e Sucos
(preferencialmente gelado)
Favor procurar a: Alice, Júlia, Valdete
ou Nice para avisar o que você pode
trazer.

Escola Dominical em recesso

Celebração
de Natal

Muito obrigado a todos os
professores e auxiliares!

com apresentação
da cantata
“Emanuel, Deus
conosco!”

Cultos do final
e começo do ano

Atenção para os horários dos cultos
nos feriados de 25 de Dezembro e
01º de Janeiro:
25/12, às 17:30h - Culto
conjunto com adultos e crianças
(excepcionalmente a tarde,
em função do feriado)
01/01, às 17:30h - Culto conjunto
(idem)

A partir de hoje, a escola dominical
estará em recesso até o final de
janeiro. As atividades serão retomadas
no 1º domingo de Fevereiro de 2012.
Nesse período, teremos apenas o
culto dos adultos e o culto infantil, no
horário normal.

Agradecemos imensamente a todos
os professores e auxiliares, de todas
as faixas etárias, por seu precioso
ministério ao longo de todo este
ano de 2011. Agradecemos pelo
empenho e dedicação, e rogamos ao
Senhor que conceda um bom tempo
de descanso e renovação das forças
físicas, emocionais e espirituais.

cantinho
missionário
Doações para Jaboatão

Agradecemos por todas as doações
que já chegaram. Temos mais de
20 caixas e roupas e alimentos não
perecíveis. As pessoas que desejarem
trazer doações, podem fazê-lo somente
até o fim desta semana. Um caminhão
deve levar as doações antes do natal.
Mais informações com Pedro, Nice e
Simone.

Férias dos pastores e da
secretária

Anote as férias dos pastores e da
secretária nesse período de final e
início de ano:
Pra. Kátia:
19/12/11 a 30/12/11
Pr. Rodolfo: 26/12/11 a 06/01/12
Simone:
18/12/11 a 31/12/11
16/01/12 a 29/01/12
No período de férias da Simone, a
secretaria não terá expediente.

feliz
aniversário!
12/12 Takeaki Watanabe
14/12 Keiko Matsudaira
16/12 Sandra Mitiko K. Yamamoto
16/12 Caio Dimitry L. Macedo
16/12 Felipe Yudi Yamasaka

Parabéns!

