anotações

nossas atividades
Culto Matutino

15 de julho de 2012

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

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.

Culto Infantil

Aulas de Inglês

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

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

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.

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Ensaio do Coral

Reunião de Oração

SACODE

Todo sábado das 14h30 às 16h00.

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para Aulas de Teclado
todas as pessoas.
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
• 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.
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
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Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão

O poder da oração
“Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está
contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de
vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja,
para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa
pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com
fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde
e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração
uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração
de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.”
Tiago 5: 13-16

notícias
da semana
1º Aniversário do Coral
da IMeL Diadema próximo sábado

No dia 21/07 teremos a comemoração
do 1º aniversário do coral da nossa
igreja. Teremos a participação do Coral
de outras igrejas.
Participe e traga seus
familiares e amigos.
Horário: 19h00
Local: IMeL Diadema
Temos convites na recepção.

Pregação e testemunho do Dr.
Enilson Komono - 22/07

Atenção, no próximo domingo, dia
22, teremos um testemunho especial
no nosso culto. Será do Dr. Enilson
Komono. Ele é Promotor de Justiça, foi
membro da Imel Diadema, coordena
o programa Wise Madness e é um
dos diretores da SOS Global, voltada
ao atendimento de povos vítimas de
desastres naturais. Tem um testemunho
de vida que certamente abençoará
sua vida e dos amigos que você quiser
convidar. Não perca!

Recesso no mês de Julho

Durante o mês de julho, as seguintes
atividades estarão em recesso:
* Escola dominical das crianças e
módulos dos adultos (de 01 a 22/07).
* Aula de Inglês para adolescentes e
adultos;
* Aula de Teclado;
* SACODE;
* RestaurAÇÃO e almoço;
* Grupo Escoteiro,
* Aulas de Português.

Missão Tane (Sementes)

Vamos continuar orando pelo
Pr. Rodolfo e a equipe que está no
Japão. Acompanhe mais da viagem
através do blog da Missão Tane. www.
missaotane.blogspot.com.br

Sukiyaki e Karaoke - 28/07

No dia 28, teremos um jantar especial
aqui na igreja: Sukiayaki e karaoke.
Agende desde já em sua agenda!
Convide seus amigos e familiares.
Horário: a partir das 18h00
Taxa: R$ 10,00
Mais informações com
d. Júlia, Helena e Aquiko.
P.S. É necessário confirmar presença.

UNDODED - 28/07

UNDODED é o Undoukay do DED. É
um dia inteiro de atividades que tem
como objetivo dar oportunidade aos
pais e responsáveis de conhecerem o
local onde seus filhos frequentam no
período do Carnaval, ter momentos
de confraternização e comunhão,
vivenciar a rotina do primeiro dia
de DED e arrecadar fundos para a
construção da lateral da quadra.
Local: ACA Luz e Vida (Embura)
Horário: das 9h45 às 15h30,
realizaremos o UNDODED
Mais detalhes acesse o link:
http://imel.org.br/ded/undoded/ ou com
Janete Kavano (res 5594-8141 / cel 6536563 /email jkavano@ig.com.br)

CANTINHO
DE ORAÇÃO

Vamos lembrar nesta semana dos
irmãos que se encontram enfermos:
* Sr. Kazuo Abe - está internado no

Hospital Samaritano desde segundafeira, por causa de um sangramento
no aparelho digestivo. Também estava
com uma sinusite muito forte.
* Samuel - de apenas 3 meses filho
da Andréa), com uma infecção nos
brônquios.
* Seian - continua em coma, sob os
cuidados da família (em casa).
* Sr. Pedro (pai da pr. Kátia) - está com
uma gastrite aguda, além do tumor no
intestino.
Vamos orar pedindo ao Senhor seu
cuidado especial e a restauração da
saúde na vida de cada
um destes irmãos.

Venha orar conosco!

Participe de uma das reuniões de
oração da Igreja! A oração é a chave
do nosso crescimento espiritual e do
avivamento da igreja.
Veja os dias e horários:
- segundas e quartas, das
7:15h às 8:00h
- terças, às 19:30h
- domingos, às 8:30h

Pedidos específicos de oração
Se você está passando por uma
dificuldade ou necessidade, e deseja
que alguns irmãos estejam orando
por você, basta escrever seu pedido e
colocar a ficha numa caixa de acrílico
que está na recepção. Seu pedido
será lembrado em oração durante a
semana.

UM RECADO PARA VOCÊ
Doação de Teclados

Todas as vagas para as aulas de teclado
foram preenchidas! Mas precisamos
agora de mais teclados. Então se você

tiver um, ou souber de alguém que tenha
e queira doar para a igreja, por favor falar
com o Lelo ou o Tilts (Fábio Ura).

Férias

* A Simone estará de férias a partir
da segunda-feira, dia 16 até 29 de
Julho. Havendo qualquer necessidade
nesta área de secretaria, favor contatar
diretamente um dos pastores ou o Luca
(responsável da área administrativa).

Boletim quinzenal

Atenção, como a secretária estará de
férias na próxima quinzena, o boletim
de hoje será para a próxima quinzena.

feliz
aniversário!
Aniversariantes
19/07 Josefa Cardoso dos Santos
20 /07 Mitie Abe
24 /07 Vivian Sayuri Okina
25 /07 Marco Roberto B. da Silva
(Scoboy)
25 /07 Rodrigo Mota Messias
25 /07 Tiyo Nakamatsu Yamauchi
27 /07 Júlia Borges Sousa

Parabéns!
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