anotações

13 de maio de 2012

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

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.

Reunião de Oração
das Mulheres

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. 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.

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.

Ensaio do Coral

Todo sábado das 14h30 às 16h00.

SACODE
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

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
Hino ao amor
Eu poderia falar todas as línguas
que são faladas na terra e até no céu,
mas, se não tivesse amor, as minhas palavras
seriam como o som de um gongo
ou como o barulho de um sino.
Quem ama é paciente e bondoso.
Quem ama não é ciumento,
nem orgulhoso, nem vaidoso.
Quem ama não é grosseiro nem egoísta;
não fica irritado, nem guarda mágoas.
Quem ama não fica alegre quando alguém
faz coisa errada, mas se alegra quando
alguém faz o que é certo.
Quem ama nunca desiste, porém suporta
tudo com fé, esperança e paciência
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notícias
da semana
Assembleia domingo passado

que acontecerá no próximo sábado

Data: 02/06/2012

SACODE

Agradecemos a todas as pessoas que

(19/05). No dia, se puder, traga um

Horário: das 9 às 18 h

permaneceram para a Assembleia no

brinde para sorteio relacionado com

Assunto: Liderança e relacionamentos

domingo passado. Tivemos um total de

beleza (creme hidratante, shampoo,

interpessoais

73 participantes. Foi um tempo muito

encharpe, batom, sabonete, etc).

úblico Alvo: Voltado para todas as

produtivo e ficamos contentes com

Ps.: estamos precisando de voluntários

pessoas interessadas em conhecer

a participação durante a assembleia,

para cuidar das crianças no dia do Chá

melhor seu perfil e sua personalidade,

fazendo perguntas e questionamentos.

das Mulheres. Se você puder ajudar,

para ajudá-las em todas as áreas de

Você que já está participando do
SACODE, não pode faltar na próxima
aula! Estamos preparando uma
apresentação
para o Undoukai e sua presença é
muito importante.
Dias da atividade: quartas-feiras
Horário: das 14h30 às 16h00.

Segue junto com o boletim um resumo

favor procurar a Arlete ou a Valdete.

relacionamento em que vivem (família,

da apresentação. A próxima será em
Agosto. Aguarde!

Undoukai - 27/05
Ajude-nos a divulgar o Undoukai que

trabalho, amizades, igreja, ministérios,
etc.)
Valor: R$ 40,00 (incluindo almoço e

Consagração dos Dízimos e
OFERTAS

acontecerá daqui a 2 semanas! Ainda

Hoje é o 2o. domingo e teremos a

Você pode pegar a quantia necessária

consagração dos dízimos & ofertas.

e levar para distribuir. Prendas:

Todos são convidados a participar deste

precisamos de ajuda com as prendas.

momento lembrando que há espaço

Caso você possa nos ajudar doando

Acampamento de crianças
(EBF 2012)

para dois tipos de contribuição:

alguns itens, temos uma caixas na

As inscrições para a EBF 2012 já estão

- Dízimos: compromisso mensal e com

entrada do templo onde você pode

disponíveis!

valores fixos.

colocar a sua doação (brinquedos/

O acampamento vai acontecer entre os

- Ofertas: não há um compromisso

materiais escolares/utilidades

dia 06 a 09 de julho, na igreja mesmo.

mensal, e os valores podem ser

domésticas/ doces/sucos/etc). Vamos

Se você conhece alguma criança entre

variados. Neste caso, é possível

precisar de ajuda também no dia.

07 a 11 anos, não deixe de convidar!

também destinar a oferta para um fim

Caso posso colaborar, favor procurar:

As vagas são limitadas!

específico, por exemplo, construção

Guilherme e Jefferson.

Para mais informações consulte o

(envelope verde), escotismo, etc.
Qualquer dúvida, favor procurar a Lucy.

temos cartazes e flyers na recepção.

Curso: Resolvendo o quebracabeça humano

Chá da Beleza - próximo
sábado

Participe deste curso que será

Mulheres, convidem suas amigas

Bíblica (Pr. Eduardo Arata). Veja as

para participarem do Chá da Beleza

informações abaixo:

ministrado pelo Ministério Caminhada

coffee break)
Inscrições e informações: Edson
Samejima e Dani Hirayama

cartaz no nosso mural, acesse www.
imeldiadema.org.br/ebf
ou ainda se preferir, fale com o Renato
Okina, Fernanda Yamasaka ou Lucas
Pereira!

eventos
do
concílio
Jantar dos Solteiros - 09/06

Horário: a partir das 18h
Participação: jovens maiores de
18 anos
Local: Recanto dos Sonhos
Av. João Rodolfo Castelli, 3.248 - São
José dos Campos
Preço: R$ 30,00
Para mais informações: Poly:
souapoly@gmail.com ou Carol: carol.
fukushima@hotmail.com

feliz
aniversário!
14/05 Sandra Ono Nagai
15/05Maria Anunciada Barbosa de Lima
16/05 Michele Akemi Matsuura
18/05 Mami Yasunaga

Parabéns!

