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, a Imel Diadema ministra um culto infantil
com músicas e histórias bíblicas. Traga seus filhos para aprender mais
e crescer na Palavra do Senhor.

Estudo Bíblico (Escola Dominical)

A Imel Diadema oferece classes de estudo bíblico para as crianças e
adultos, logo após o culto. As classes infantis são divididas por idade.
Qualquer adulto ou criança pode participar.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e oração nas
residências.

Reunião de Oração

Todas às terças-feiras, às 19h30. Momento de reflexão e de
compartilhamento. São duas horas dedicadas de oração para uma
conversa com nosso Pai e Criador.

Reunião de Oração das Mulheres

Todas às sextas-feiras, às 14h. Grupo direcionado ao público feminino
com momento de reflexão e compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

O ministério do escotismo retoma as atividades no segundo fim de
semana de agosto. As atividades acontecem todos os domingos, das
14 às 16h. Quem tiver interesse em conhecer o movimento escoteiro,
entre em contato com a secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
das 13 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 o estudo do idioma para melhorar a comunicação entre o
aluno e netos, familiares, vizinhos e amigos brasileiros.
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reflexão

“Se você disser com a sua boca:
‘Jesus é Senhor’ e no seu coração
crer que Deus ressuscitou Jesus,
você será salvo“
Romanos 10.9

notícias da
semana

Seja bem-vindo!

Boas Vindas aos Visitantes!
Queremos dar as nossas boas vindas
a todos os pais e pessoas que estão
nos visitando hoje! Esperamos que se
sintam muito bem em nosso meio.
Todos estão convidados a vir conhecer
melhor a nossa igreja.

Agradecimento pela EBF
Agradecemos imensamente a todas
as pessoas que cooperaram, nas mais
diversas áreas, para que pudéssemos
realizar mais uma Escola Bíblica de
Férias. Tivemos a participação de 55
crianças. Foi além da nossa expectativa!
Muito obrigado por todo empenho,
dedicação e zelo na organização desta
EBF.

Agradecimento aos
Voluntários da JEMS
Agradecemos também aos nossos
irmãos Darryl e Helena, Rosie e Greg
pela significativa contribuição em todas
as atividades desta semana, em especial
a EBF. Foi uma experiência muito
gratificante e as crianças adoraram
conhecer os “tios americanos”. Daqui,
eles seguem para mais 2 semanas de
ministério nas Igrejas de Jordanópolis e
Sorocaba. Vamos orar por eles.

Obrigado!
Thank you!

Seminário sobre a Cultura
Japonesa e Evangelização
(AME)
Palestrantes: Carmem Abe e Yuko
Matsudaira
Dias: 22 e 23 de Julho
Horário: das 8h às 17h
Local: Mogi das Cruzes
Inscrição até o dia 18/07 e mais
informações com d. Carmem Abe.

Curso Fazendo Discípulos
30/07
O que é discipulado? Você foi
discipulado? Em 30 de julho, sábado,
das 9h às 18h, Marcos Soares, do
ministério Efeito Estufa/Sepal e da
PIB de Piracicaba, abordará o tema de
forma prática e dinâmica.
O investimento é de R$ 30,00 e inclui
alimentação e um livro do professor.
Mais informações com Mami Yasunaga
(mami@yasunaga.com.br).

Workshop Vocacional - 07/08
Encontro voltado para vestibulandos e
para quem procura informações sobre
as diversas profissões (cursos, primeiro
emprego, mercado de trabalho,
remuneração) e dicas de como
ingressar em um emprego (elaboração
de currículos e dicas de entrevistas).
Inscrição: gratuita pelo site
www.imeldiadema.org.br/
workshopvocacional
Data: 7 de agosto, das 14 às 17h
Informações: Simone - (11) 4057-3779
das 13 às 17h

UNDOUKAI, a Gincana
japonesa
Anote na agenda: 4 de setembro
(domingo), às 9h, será realizado o
Undoukai da Imel Diadema no Clube
Okinawa, de Diadema. Será um dia
cheio com corridas e bricandeiras, além
de comes e bebes. Reserve a data para
se divertir com toda a família. Mais
informações na secretaria da igreja pelo
telefone 4057-3779, das 13h às 17h, de
segunda a sexta.

Voluntários para 10º
CONGRESSO AME
07 a 10/09/11
Tema: “De volta ao Oriente”
Reserve desde já estes dias para
participar do Congresso Missionário
da AME.
A AME vai precisar de voluntários em
várias áreas do Congresso: montagem
de um Stand do Japão, preparo do
almoço do dia 08/07, louvor do dia
08 (noite), e o Show Beneficente com
Ana Paula Valadão, no dia 10 (parte de
infraestrutura e logística).
Caso você possa ajudar em alguns
destes dias, inscreva-se colocando seu
nome no Flip Chart (na entrada do
salão), ou enviando um e-mail para o
imel-diadema@yahoogroups.com

feliz
aniversário!

Parabéns!

19/07 Josefa Cardoso dos Santos
19/07 Juliana Yamaguchi
19/07 Nalu Lie Yoshihara
20/07 Mitie Abe
22/07 Carmem Mariko S. Takara

cantinho
pessoal
Agradecimento
Agradecemos as orações pelo irmão
Mitsuru Obara (um dos fundadores da
Igreja Metodista Livre de Diadema) que
se recuperou de 4 cirurgias delicadas.

Doadores de Sangue
A irmã Mitsuko Furumura (membro do
grupo japonês) está na UTI e necessita
de doadores de sangue. Os voluntários
poderão comparecer no Hospital do
Servidor Público para fazer a doração

Nota de falecimento
Com pesar, comunicamos que a
Srª Irene Emerenciano veio a falecer na
madrugada do dia 12 de Julho, última
terça-feira. Ela foi uma das pioneiras
da Igreja Metodista Livre do Brasil e
esposa do primeiro pastor do concílio
brasileiro (José Emerenciano). A igreja
de Mirandópolis começou na casa
deles. Ao lado de seu esposo, plantaram
e pastorearam muitas igreja e salvaram
muitas vidas.
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte
dos seus santos!”.

