anotações

14 de agosto 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 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 às terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.

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
secretaria da igreja no tel. 4057-3779, das
13h às 17h, de segunda a sexta. Ou mande
um e-mail para imel-diadema@uol.com.br.

Aulas de inglês

Todas as sextas-feiras, às 16h.

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.
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
“A vocês, graça e paz da parte de
Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo, que se entregou a si mesmo
por nossos pecados a fim de nos
resgatar desta presente era perversa,
segundo a vontade de nosso Deus e
pai, a quem seja a glória para todo o
sempre. Amém.” Gl. 1:3-5

notícias da
semana
Módulos
Os módulos temáticos tiveram início
no último domingo para os jovens
e adultos. As crianças também
recomeçaram as suas classes de escola
dominical. Veja quais serão os assuntos
deste mês de Agosto:
1) Estudo do livro de Neemias - com
Luca (no templo)
2) Estudo do livro de Juízes - com Pr.
Rodolfo Veronese (sala no 2º piso)
3) Classes de Primeiros Passos e
Batismo - com Arlete Simões e pra. Kátia
4) Classe de Ministérios - com Edson
Samejima (sala ao lado da escada)

Encontro das Igrejas do
Concílio - próximo sábado
Local: Imel de Sorocaba
Horário: 8:30 (com café da manhã) às 16:15
Tema: Capacitação de Liderança
Tópicos: Formação de Equipes/
Motivação/Perfis de Liderança
Taxa: R$ 15,00
Todos os líderes e responsáveis
de atividades e ministérios estão
convidados a participar. Favor confirmar
a presença com a Simone até amanhã
(15/08). Obrigado!

II Talk Show - próximo sábado
Você tem dúvidas sobre como
se manter fiel a Deus no mundo
corporativo? Como administrar o seu
tempo entre trabalho, família e Deus?
Como ter ambição profissional sem se
deixar corromper pelo que o mundo
oferece?
Venha então participar conosco do II
Talk Show, um evento interativo onde

poderemos conhecer um pouco da
vida de pessoas que venceram algumas
dessas questões.
Local: IMeL Saúde - R. Veriano Pereira, 52
Horário: 18h00

Quando? 24 de Setembro
Onde? IMeL Diadema
Valor da inscrição: R$ 20,00 (café da
manhã, almoço e material para oficina)
Mais informações: Luciano Nagai.

G.E. Leão de Judá - próximo
domingo

Coral de Natal

O Ministério do Escotismo reinicia as
atividades no próximo domingo, 21 de
agosto, em função do Dia dos Pais.

Os treinos para o Coral de Natal já
começaram. Caso queira participar,
procure a Denise Souza para saber mais
detalhes.

Espaço RestaurAÇÃO - 28/08

Cadastro

No dia 28 teremos os Espaço
RestaurAção. Marque em sua agenda e
aguarde mais informações no próximo
Boletim Informativo.

Undoukai
Faça parte!!! - 04/09

O Undoukai será realizado em 4 de
setembro, mas os preparativos já
começaram! Se você deseja participar,
procure os coordenadores Jeferson
ou Guilherme (Queijo) e veja em que
área você pode exercitar seu dom. E
já aceitamos as doações de produtos,
que devem ser entregues à Simone.
Divulgue, chame os amigos e participe.
Há convites na recepção!

II Encontro de Capacitação
em Ministério Infantil - 24/09
Se você sente vontade de levar a
palavra para os pequeninos, mas não
sabe como, então venha participar do II
Encontro de Capacitação em Ministério
Infantil.

Estamos atualizando o cadastro da
igreja, e pedimos a você que não
preencheu ou atualizou os seus dados
que retire a ficha na recepção. Caso
não haja alterações, não é necessário
preencher.

Achados & Perdidos EBF
Muitas roupas foram esquecidas na
igreja na última EBF. Os Achados e
Perdidos ficarão no galpão até o fim
deste mês. Se você participou do
acampamento, não deixe de verificar!

feliz
aniversário!
15/08 Aline Okura
16/08 Helena Watanabe
16/08 Denise Shimizu
16/08 Monika Tiba Nagumo
17/08 Nelson Yamamoto
19/08 Sara de Oliveira Cardoso

cantinho
missionário

De volta ao

Oriente

Inscrição para o CONGRESSO
AME - 07-10/09/11
Você já fez a sua inscrição? É necessário
fazer o quanto antes para termos o nº
de pessoas. Temos fichas de inscrição
na recepção, ou você pode fazer
diretamente no site da AME:
www.amesperanca.com.br.
É possível participar em dias avulsos.
Taxa por dia: R$ 40,00.
Para participar apenas à noite, não é
necessário pagar.
Mais informações com Marcos Abe.

Seja um voluntário!!
Agradecemos às que já se dispuseram a
ajudar no Congresso da AME (cerca de
22 pessoas).
Caso você possa ajudar em alguns
destes dias, especialmente no dia 08
(dia do Japão) inscreva-se colocando
seu nome no Flip Chart (na entrada
do salão), ou enviando um e-mail para
imel-diadema@yahoogroups.com
P.S. Aguarde ainda neste mês uma reunião
com todos os voluntários para as devidas
instruções.

