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14 de novembro 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
IMORTAL - grupo de street dance
Responsáveis: Cintia e Danilo Hirayama
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

Refúgio em tempos de adversidade
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente
na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra
trema os montes afundem no coração do mar, ainda que
estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam
sacudidos pela sua fúria... O Senhor dos Exércitos está
conosco; o Deus de Jacó é a nossa torre segura”.
Salmo 46: 1-3, 7

notícias da
semana
Almoço do JEAME - 21/11

Será realizado um almoço no dia 21
de Novembro em prol do ministério
JEAME. Durante o almoço, haverá um
compartilhamento sobre os trabalhos
que têm sido realizados. Toda igreja está
convidada a participar, e aqueles que
desejarem poderão deixar uma oferta
específica para as Festas de Natal que
serão realizadas nas Unidades da FEBEM.
Mais informações com o Makoto.
Celular: 8038 4095

Concílio Anual
27, 28/11/2010

Estamos nos aproximando do 48º
Concílio Anual Nikkei, que será realizado
nos dias 27 e 28 de Novembro de 2010.
As sessões de trabalho serão realizadas
aqui em nossa Igreja, no Sábado (27), e
o culto de encerramento será em São
Roque, domingo, no Acampamento
Paraíso 48. Nesse dia (28/11) não
teremos nenhuma atividade em
nossa Igreja. Incentivamos que todos
participem deste importante evento da
nossa família metodista livre.
Veja abaixo o programa:
10:00hs - Culto de encerramento do
Concílio Anual
12:00hs - Encerramento
12:30hs - Almoço e tarde livre no local
(opcional)
P.S.: As pessoas que desejarem
permanecer na parte da tarde, devem
levar o seu próprio lanche (obentô).
O local oferece: piscina, quadra de
tênis, campo de futebol, jogos de mesa,
playground, churrasqueiras, etc.

Ônibus para o Culto do
Concílio

Atenção! Caso você deseje ir de ônibus,
por favor, coloque seu nome no Flip
Chart que está na entrada do salão.
Teremos apenas 1 ônibus com 46
lugares. Reserve o seu lugar o quanto
antes! Os custos tanto do transporte
como do local serão todos cobertos
pela Igreja e Concílio, respectivamente.
Será levantada uma oferta durante a
culto.

AS OBRAS COMEÇARAM!

As obras para conclusão do nosso
templo começaram nesta semana,
com a demolição do palco (será feito
um novo palco, mais baixo). Junto com
isto, serão feitas obras para solucionar
o problema de vazamento nas calhas
em dias de chuva forte. Pedimos suas
orações em favor de todas as pessoas
que estão trabalhando na obra, e
também da comissão de construção
(William, Shigueo, Paulo Bettiol, Lelo,
Rafael G., Pra. Kátia).

Início do
Escotismo

“Lobos! Lobo, lobo,
lobo....” Foi com
imensa satisfação que
as quase 40 pessoas,
diga-se maioria
adulta, responderam
em uníssono aos
chamados da Akelá
Carmem Abe.
No domingo, 7 de novembro,
houve a atividade inaugural do
escotismo – ramo lobinho, aqui em
nossa igreja. Após o hasteamento

da bandeira nacional, do koinobori
(carpas voadoras) e do hino nacional,
começaram as atividades. Todos se
divertiram muito!
Agradecemos a Deus pelo privilégio de
reiniciar este ministério tão precioso.
Convidamos os irmãos que tiverem
o coração tocado a participarem do
projeto.
Veja mais fotos e informações no site da
igreja: www.imeldiadema.org.br
Ore pela equipe do escotismo: Paulo
Campos (chefe de grupo), Pra. Carmem
(Akelá), Kazuo Abe (chefe), Fernando,
William, Fátima, Zequinha, Alda, Scoboy,
Yukie, Mami, Pra. Kátia.

Campanha IMeL Adorarte
Marília 2011

Data: 14 a 23 de Janeiro
Idade mínima: 12 anos
Inscrições: até 05 de Janeiro
Informações: com Pâmela
(14) 3413-4239
E-mail: pandinha_lac@hotmail.com
Veja o cartaz no mural.

cantinho
pessoal
Vamos interceder como igreja por duas
famílias:
1) Família Nishimura que se encontra
enlutada em razão do falecimento do
Sr. Samuel Nishimura, pai da Adriana
(Dica) e da Patrícia (Tuli), e irmão
do Daniel Nishimura. Que o Senhor
continue dando forças e a Sua paz para
enfrentar este momento de dor e perda.
2) Família Veronese - Vamos continuar
intercedendo pelo Sr. Fernando, pai do
Pr. Rodolfo. Ele se encontra internado
no Hospital das Clínicas e está bastante
debilitado em razão das sessões de
quimioterapia a que foi submetido
recentemente, para tratamento de um
câncer no sistema linfático. Oremos
para que o Senhor fortaleça seu
organismo e console seu coração e de
toda a família.

Congresso da AME/
ANTIOQUIA - 12 a 15/11

Algumas pessoas de nossa igreja estão
participando neste fim de semana da
Conferência da AME/ANTIOQUIA, em
Araçariguama (Norio, Alice, Aya, Paulo
Bettiol, Taru e Pra. Kátia). Esperamos
compartilhar com toda a igreja
posteriormente sobre os avanços da
obra missionária no Sudeste da Ásia.
Aguarde!

feliz
aniversário!
14/11 Mariana Aya Matsumura
15/11 André Eiji do N. Ozono
16/11 Thaíris de Lima Silva
18/11 Pedro Eduardo de Oliveira Correia
20/11 Elza Kimiko Ogoshi

