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16 de outubro 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 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
domingos, das 14 às 16h. Vagas abertas.
Interessados em conhecer o movimento
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as escoteiro, entre em contato com a
crianças e adultos. As classes infantis são secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
divididas por idade e as dos adultos, por das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
Ou mande um e-mail para
assuntos.
imel-diadema@uol.com.br.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

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

Todas as sextas-feiras, às 16h.

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

“Aleluia!
Louve, ó minha alma o Senhor.
Louvarei o Senhor por toda a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus
enquanto eu viver”
Salmo 146:1-2

notícias
da semana

cantinho
missionário

BOAS VINDAS!

Testemunho de Helen
Berhane - próximo sábado

Damos as nossas calorosas boas
vindas a todos os amigos que estão
nos visitando hoje. Em especial,
agradecemos pela presença dos
membros do CRI de Diadema, que
terão uma participação especial na 2ª
parte do programa. Esperamos que
todos se sintam à vontade em nosso
meio e retornem outras vezes.

Celebrando 2011 - 22/10

Palestra e culto com Ronaldo Bezerra
(workshop com os músicos da banda)
Dia 22/10, das 14h às 18h
Taxa de inscrição: R$ 50,00
Vagas limitadas! Encorajamos que
todas as pessoas que atuam no
ministério de louvor participem deste
evento. Favor falar com o Lelo.
Mais informações: (11) 3881-5195 ou
concilio@imel.org.br

Módulos

Em função do programa do Dia da
Melhor Idade, não haverá módulos
hoje. Na próxima semana daremos
continuidade a 3ª rodada de módulos
deste ano. Atenção para os assuntos
deste mês de Outubro e Novembro:
1. Missões e a Igreja Local (Pra.
Kátia e Pr. Rodolfo - templo)
2. Preparando-se para o Ministério
(Edson Samejima - sala culto/mezanino)
3. Curso de Educação de Filhos
(pequenos) (Sr. Kazuo Abe - sala do
culto infantil)

A Missão Portas Abertas está trazendo
para o Brasil uma cristã da Eritreia
chamada Helen Berhane, que ficou
2 anos trancada em contêineres de
metal por ser cristã. Sem qualquer
julgamento ou acusação formal.
Data: 22/10, sábado às 10h
Local: Concha acústica do Parque
da Aclimação (Rua Muniz de Souza,
1.109 - Aclimação)
P.S.: Veja a programação completa
dos dias 20, 21, 22 e 23 no Parque
da Aclimação, promovido por Portas
Abertas. www.eritreialivre.org.br ou
www.portasabertas.org.br/helen

Mianmar urgente: Ore pela
questão da casa

Nesta semana, a liderança da
IMEL de Yangon junto com alguns
representantes do Concílio de Taiwan,
estarão tomando uma decisão final
quanto à questão da casa que hoje
serve de Centro do Ministério em
Yangon e também residência do Pastor
Pa Kep. Vamos lembrar de orar para
que o Senhor traga uma direção clara
nesta questão.

Missão de curto prazo
para o Nordeste

Conforme ouvimos o
compartilhamento do Pedro na
semana passada, existe uma
oportunidade de realizar um trabalho
junto a crianças e adolescentes
em situação de risco, na cidade de
Jaboatão, Pernambuco, no próximo
período de férias de Janeiro. O
plano seria realizar uma EBF e/ou

cantinho
pessoal
algum tipo de atendimento médico
ou odontológico. Considere este
clamor que vem do Nordeste em
oração, e caso você tenha o desejo
e disponibilidade de participar neste
projeto, por favor, entre em contato
com o Pedro o mais breve possível.

47° Concílio Anual Nikkei 26 e 27/11

Estamos há pouco mais de um mês do
47° Concílio Anual da Igreja Metodista
Livre - Concílio Nikkei. Mais uma vez, o
evento será realizado em nossa igreja,
nos dias 26 e 27/11/11. Seremos os
anfitriões e também responsáveis pelo
almoço do sábado (dia das sessões de
trabalho). Estamos montando desde
já 2 equipes de voluntários: uma para
a cozinha e outra para o apoio de
infraestrutura. Caso você possa ajudar
em alguma destas áreas, favor falar
com o William Torita ou Pra. Kátia.

construção
Construção: atenção para o
domingo que vem!

Em função da raspagem e
envernização do piso de madeira,
o templo ficará interditado na 2ª
quinzena de Outubro. Sendo assim, os
cultos do dia 23 e 30 serão realizados
excepcionalmente no galpão, em
frente à cozinha. Contamos com
a ajuda e compreensão de todos!
Estamos finalizando a 1ª parte da
obra, restando agora: troca das portas
de madeira, instalação de toldos nas
laterais, instalação de paineis acústicos,
finalização da pintura.

Nota de Falecimento

Informamos que a irmã Mitsuko
Furumura, avó do Humberto Okubo,
membro da igreja do grupo de
japoneses, faleceu no último dia 07/10.
O Culto em Memória será realizado no
dia 20/11 aqui na igreja às 9h.

relatório financeiro
Setembro/2011
Receitas		
Dízimos
35.413,02
Ofertas
8.378,27
Total
43.791,29
Despesas
Remessa cx central/contab
4.435,16
Pastores/secr/zelad/limp/enc 16.223,59
Ofertas missões/pregadores/convidados
800,16
Oferta Camboja
443,00
Oferta Myanmar
139,00
Fundos manut/constr/provisão		
6.317,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
6.793,66
Diversos
4.243,65
Total
39.395,22
Saldo do mês
Saldo anterior
Saldo a transportar

4.396,07
2.344,41
6.740,48

feliz
aniversário!
16/10 Maria de Fátima Campos
17/10 Josenice M. de Oliveira Correia
20/10 Isabele S. M. de Goes
21/10 Guilherme Tadao Santanda
22/10 Amanda Sara de O. Correia
22/10 Beatriz Miamoto

