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12 de fevereiro de 2012
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.

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

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
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.

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 Aulas de Inglês
Todas as segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

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.

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

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Salmo de Restauração
Quando o Senhor trouxe os cativos
de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca encheu-se de riso,
e a nossa língua de cantos de alegria.
Até nas outras nações se dizia:
“O Senhor fez coisas grandiosas
por este povo”
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres.
Senhor, restaura-nos,
assim como enches
o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas,
com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando
enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria,
trazendo os seus feixes.
Salmos 126

notícias
da semana
Hoje começa o
módulo de Finanças

Os módulos para jovens e adultos
recomeçam hoje com o assunto de
Finanças. Será ministrado pelo Shin
Nagumo, em três aulas: hoje, e dia 26,
manhã e tarde (logo após o almoço, a
partir das 13:30).
P.S. Neste mês de fevereiro, este será o
único módulo.

Cursos e Módulos
do 1º semestre

Passe na mesa dos “Módulos e cursos”
e faça a sua inscrição para os cursos e
módulos deste semestre! Haverá uma
pequena taxa apenas para os cursos de
sábado. Mais informações com a Dani
ou Ed. Temos mais cópias na recepção
do calendário do 1º semestre.
Novo Módulo: “Bases da Fé”
Data: 04/03 a 15/04
Para aqueles que frequentam a igreja
há pouco tempo, ou que já estão há
algum tempo e querem entender um
pouco mais sobre as bases da fé cristã
e também sobre o batismo.
Professoras: Arlete e Verônica
P.S. este módulo será oferecido uma
vez a cada semestre.
Curso de Educação de Filhos
Este curso continua neste semestre
com a turma que iniciou no final do
ano passado. Para mais informações,
favor falar com o Sr. Kazuo Abe.

Programação do Carnaval

Comunicamos a todos que no domingo
de carnaval teremos culto em conjunto
com as crianças, devido ao fato de que

muitas pessoas estarão viajando ou
participando dos acampamentos. Não
haverá escola dominical nesse dia.

Almoço - 26/02

Neste mês, o nosso almoço será no dia
26. Logo após, haverá a 3ª e última
aula do módulo de finanças (das
13h30 às 14h30)

RestaurAÇÃO

A princípio haverá o RestaurAÇÃO
no dia 26, a menos que a maioria
das pessoas estejam participando do
módulo de finanças. Aguarde mais
informações.

Consagração de Crianças
(pequenas) - 25/03/12

Realizaremos mais uma Consagração
de Crianças no dia 25 de Março de
2012, no horário do culto. Pedimos
aos pais que desejam consagrar seus
filhos que procurem a Pra. Kátia para
mais informações.
Esta cerimônia de Consagração não
tem sentido de batismo, mas é um
ato de entrega dos pais, no qual estes
consagram seus filhos ao Senhor e
comprometem-se em criá-los nos
caminhos do Senhor.

Batismo - 22/04

Aqueles que têm interesse em se
batizar também devem participar da
classe “Bases da Fé”. Mais informações
com Arlete e Verônica, ou um dos
pastores.

Curso de Inglês

As aulas do curso de inglês já
começaram.
Aulas às segundas-feiras
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: das 18h30 às 19h30
Local: IMeL Diadema
Mais informações com Arlete ou
Marlete

Calendário 2012 e
Funções & Ministérios

Temos na recepção o calendário com
as atividades principais da igreja e a
lista que contém os nomes de todas as
pessoas que exercem alguma função
ou ministério na igreja.

eventos do
concílio
Acampamentos no Carnaval 18 a 22/02

Vamos lembrar em oração de
todas as crianças, adolescentes e
jovens que estarão participando
nos acampamentos de Carnaval no
próximo final de semana. Serão 3
acampamento: DED - 7 a 11 anos,
Camping 12 a 14 anos, Camping
15 a 17 anos. Temos várias pessoas
de nossa igreja indo ajudar nas
várias equipes. Que o Senhor esteja
sustentando-as durante todo o
trabalho.

feliz
aniversário!
15/02 Daniela M. Hirayama
15/02 Daniel T. Oji de Medeiros
16/02 José Antônio Gonçalves
17/02 Fernanda Moreira Frias
18/02 Fabiana Alessandra S. Arimitsu
18/02 Marisa Morimitsu (estrangeiro)
21/02 Maky L. Kubota
21/02 Rodolfo Ângelo Gerstenberger
21/02 Vera H. Karasudani
23/02 Cristina Yumi Fukai
23/02 Maria Aquiko Watanabe
25/02 Solange Hiromi Takeda

Parabéns!

