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12 de dezembro 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
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
Cântico de Maria
Então disse Maria: “Minha alma engrandece ao Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois
atentou para a humildade da sua serva. De agora
em diante, todas as gerações me chamarão bemaventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em
meu favor; santo é o seu nome. A sua misericórdia
estende-se aos que o tem, de geração em geração. Ele
realizou poderosos feitos com seu braço; dispersou os
que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou
governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes.
Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu
de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel,
lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e
seus descendentes pra sempre, como dissera aos nossos
antepassados”. Lucas 1: 46-55

notícias da
semana

Traga um prato de doce, salgado ou bebida
para a confraternização.

Culto de Natal
Próximo domingo!!

Atenção, no próximo domingo teremos
a nossa celebração de Natal às 18hs,
junto com toda a igreja. Não deixe de
convidar seus amigos e familiares para
estarem conosco neste dia. Logo após
o culto, teremos a nossa tradicional
confraternização.
Ainda temos convites na recepção.
Estacionamento disponível na frente da
Igreja.
Para a confraternização trazer:
• Mulheres casadas - prato de salgado
• Mulheres não casadas - prato de doce
• Homens - suco ou refrigerante

Equipe de curto-prazo para
Ásia

A Margaretha (da AME) está indo agora
em dezembro para a Ásia com uma
pequena equipe de 5 pessoas. Dentre
elas estão alguns profissionais da área
de saúde (uma fisioterapeuta, uma
dentista e uma enfermeira), e o Norio
Ito, da nossa igreja. Eles vão passar pela
Indonésia, Mianmar e talvez Timor Leste,
A ideia é fazer algumas programações

cantinho
pessoal
de Natal para as crianças que têm
sofrido com as últimas catástrofes e
levar presentes de Natal. A previsão
de saída é no dia 19/12. Vamos orar
para que o Senhor esteja cuidando
de todos os detalhes da viagem e
preparando a equipe. Que eles sejam
como mensageiros do Senhor levando
Sua paz e alegria para todos quantos
encontrarem.
P.S.: Hoje levantaremos uma oferta
especial para ajudar na compra de
presentes para as crianças.

Sorria com Alegria

Cerca de 20 crianças participaram do
“Sorria com Alegria”, no último sábado
4, na escola municipal Anita Malfati,
em Diadema. Agradecemos a Deus
pela oportunidade e pela equipe que
se prontificou e fez muitas brincadeiras
com as crianças. As dentistas Sabrina,
Taru e Rosa fizeram a orientação de
higiene bucal, que atraiu a atenção do
público.

Escotismo - recesso

O Ministério do Escotismo encerra as
atividades de 2010 hoje. As atividades
serão retomadas em 23 de janeiro de
2011, domingo, a partir das 14h.

Campanha IMeL Adorarte
Marília 2011

Data: 14 a 23 de Janeiro
Idade mínima: 12 anos
Inscrições: até 05 de Janeiro
Informações:
Pâmela (14) 3413-4239
Email: pandinha_lac@hotmail.com
Veja o cartaz no mural. Incentivamos
as pessoas que gostam desta área

de dança a participarem deste
treinamento. Temos planos de retomar
este ministério no ano que vem.
interessados favor falar com Pr. Rodolfo.

Calendário de final
e início de ano

Anote em sua agenda como ficarão as
atividades da igreja neste período:
19/12 - apenas culto de natal, às
18hs. Nesse dia, não haverá nenhuma
atividade pela manhã.
26/12 e 02/01/10 - culto em conjunto
com as crianças. Não haverá culto
infantil separado nesses 2 domingos.
09/01 a 30/01/10 - culto dos adultos e
culto infantil no horário normal, às 9hs.

Escola Dominical em recesso

As classes, tanto de crianças como de
jovens e adultos, estarão em recesso de
19/12 a 06/02/10.

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

Muito obrigado pelas
orações!

Queremos agradecer pelas orações
de toda a igreja em favor dos nossos
irmãos que se encontram enfermos.
Deus tem ouvido as nossas orações! E
vamos continuar intercedendo por:
1) Sr. Fernando, pai do Rodolfo milagrosamente, o Sr. Fernando teve
alta no meio desta semana e já está
em casa. Ele voltou a falar e a comer
e o quadro geral de saúde é estável.
Os médicos ficaram muito surpresos
com a recuperação dele. Sabemos que
foi a misericórdia de Deus atuando
na vida dele. Vamos louvá-LO por
isso e continuar orando pela vida do
Sr. Fernando e sua família, que agora
entram numa nova etapa.
2) Takeshi Ogoshi - está melhorando
a cada dia da pneumonia, mas ainda
permanece na UTI pq não consegue
respirar sem a ajuda dos aparelhos.
O pulmão está bem fraco. Vamos
continuar orando para que o Senhor
fortaleça os seus pulmões e sua saúde
de forma geral.
3) Pedro Okada (pai da Pra. Kátia) - a
cirurgia foi bem menor do que o que os
médicos tinham previsto. Com isso, ele
está se recuperando mais rapidamente
e em breve deve terá alta. A Pra. Kátia
e sua família agradecem imensamente
pelas orações de toda a igreja. E pedem
que continuem orando por sua plena
recuperação e pela continuidade do
tratamento de quimioterapia (região do
intestino).

