anotações

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

16 de setembro de 2012

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.

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

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

Julgamento e perdão
“Não julguem, para que vocês não sejam
julgados. Pois da mesma forma que julgarem,
vocês serão julgados; e a medida que usarem,
também será usada para medir vocês. Por que
você repara no cisco que está no olho do seu
irmão, e não se dá conta da viga que está
em seu próprio olho? Como você pode dizer
ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar o cisco do seu
olho’, quando há uma viga no seu? Hipócrita,
tire primeiro a viga do seu olho, e então você
verá claramente para tirar o cisco do olho do
seu irmão” .
Mateus 7: 1-5

notícias
da semana
Celebrando o Dia da
Melhor Idade hoje

Com muita alegria, vamos homenagear
hoje as pessoas acima de 70 anos. É um
grande privilégio tê-las como parte da
nossa grande família. Na programação,
teremos o culto em conjunto com o
grupo em japonês, e após o culto,
algumas apresentações e homenagens
aos idosos. Às 12:00h será servido
um delicioso almoço. Todos estão
convidados a permanecer.

Bem-vinda pra. Mika Niwa!

É um prazer receber mais uma vez a Pra.
Mika Niwa em nosso meio. Ela é pastora
do grupo em japonês, da Imel Saúde,
junto com o Pr. Akio Niwa. Já por
alguns anos, ela tem dado assistência
pastoral ao nosso grupo em japonês.
Agradecemos por sua disposição e
amor.

Curso de Educação de
Filhos - 23/09

Damos os parabéns aos casais que
concluíram o curso de Educação de
Filhos à Maneira de Deus. Haverá uma
aula de encerramento desta 2ª Turma
no dia 23/09/2012. Horário da Escola
Dominical - Sala do Mezanino do
Templo.

Almoço e Restauração 30/09/12

No dia 30/09 teremos nosso almoço.
Em seguida, haverá a atividade do
RestaurAÇÂO. Convide seus amigos e
programe-se desde já para permanecer
após as atividades da manhã.

Pré-Summit aconteceu ontem

Mais de 50 pessoas estiveram presentes
no Pré-Summit que realizamos
ontem aqui na igreja. Foi uma ótima
oportunidade não só de divulgar
melhor o Summit como de ampliar os
contatos aqui na cidade de Diadema.
Agradecemos a todas as pessoas
que trabalharam na organização do
evento, nas áreas de coffee break, som
e projeção, programação, divulgação
e recepção. A todos, nosso muito
obrigado!!

Inscrições para o
SUMMIT DIADEMA

As inscrições estão abertas e podem ser
feitas tanto pelo site da Willow (www.
willowcreek.org.br) como pessoalmente
aqui na igreja. Leve os folders gerais
que temos na mesa do Summit junto
com a folha de inscrição. O valor com
desconto é de R$ 80,00 até 30/09/12.
Aguarde o nosso folder específico do
Summit Diadema.

Módulos

Hoje não teremos módulos em função da
comemoração do Dia da Melhor Idade.

eventos do
concílio
III Encontro de Capacitação do
Ministério Infantil - próximo
sábado
Atenção pais e professores que
trabalham com crianças no ministério
infantil, você não pode perder este
próximo evento de capacitação
promovido pelo DED.
Horário e Local: das 9h00 às 16h00,

aqui em nossa igreja
Valor: R$ 15,00 (incluso café da manhã,
coffee break e almoço)
Link para inscrições: http://www.imel.
org.br/ded/capacitacao/
Mais informações com: Vera Karasudani
(secretaria)/ Carla e Lelo (coordenação
geral)

II Encontro das Igrejas do
Concílio Nikkei - 29/09/12

Todos os líderes e delegados ao Concílio
estão convidados para o 2º Encontro
das Igrejas que será realizado no dia 29/
set/12 (sábado) na IMeL Itapevi. Será
abordado o tema, “Igreja Relacional”
pelo Pr. Kodo Nakahara (IMeL Saúde),

dando seguimento no ciclo iniciado
com o Curso de Missões e passando
pelas Oportunidades Missionárias
na América Latina. Ressaltamos que
haverá uma Assembléia para aprovação
do Estatuto, sendo fundamental a
presença dos Pastores e Delegados.
Após o almoço, haverá dois workshops
simultâneos: 3ª Idade e o de
planejamento 2013.

Cantinho Pessoal
Aniversariantes
22... Marcos Abe

Parabéns!
divíduo possa crescer e ajudar o
outro a crescer, convivendo também com outros grupos.

Objetivos propostos:
1º - ênfase no amadurecimento ativo.
2º - valorização pessoal e integração no grupo social;
3º - oferecer condições de convívio
sadio, aperfeiçoando e / ou atualizando seu nível cultural, intelectual,
físico e espiritual.
4º - Proporcionar um ambiente agradável e divertido, onde a pessoa
possa mostrar e aperfeiçoar os seus
dons. Um lugar onde ela pode e
deve conversar, expor suas idéias,
sorrir, chorar, cantar, declamar,
dramatizar, liberar suas emoções,
compartilhar os seus sentimentos.
5º - Criar um espaço onde o in-

Estratégias:
-Dança sentada, atividades físicas
leves, massagem.
-Atividades e dinâmicas para
estimulação cognitiva, memória.
-Discussão de textos, informações,
atualidades relacionadas
a terceira idade.
-Atividades que favoreçam a integração, o relacionamento, a troca.

Convide familiares e
amigos
participe!!!
Todas as quartas-feiras,
das 14h30 às 16h00.

