anotações

17 de outubro 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
A Receita para a Felicidade
“Como é feliz aquele... que tem a sua satisfação na
Lei do Senhor, e nessa Lei medita dia e noite. É como
árvore plantada à beira de águas correntes: dá
fruto no tempo certo e suas folhas não murcham.
Tudo o que ele faz prospera!”.
“ Como eu amo a tua Lei! Medito nela o dia inteiro.
Os teus mandamentos me tornam mais sábio que
os meus inimigos... Como são doces para o meu
paladar as tuas palavras! Mais que o mel para
a minha boca! Ganho entendimento por meio
dos teus preceitos; por isso, odeio o caminho da
falsidade.”
Salmos 1: 2-3; 119: 97-98

notícias da
semana

Undoukai
Próximo domingo

Convide seus amigos, parentes e
vizinhos a participar do undoukai.
Será um dia de brincadeiras e muita
comunhão. Ainda temos bastante
convites e alguns cartazes na recepção.
Data: 24/10
Horário: a partir das 9h
Local: Clube Okinawa de Diadema
Av. Sete de Setembro, 1.670 - Diadema
Se você deseja ajudar ou quer saber
mais informações procurar: Jeferson,
Leo ou Mami

Prendas para Undoukai

Estaremos recebendo prendas para o
Undoukai durante esta semana.
Caso você queira colaborar, favor falar
com: Luciano Nagai, Sandra Nagai,
Silvana Fernandes, Tércio Rinaldo e
Simone Gouveia.

a
Traga su!
família

Início do Escotismo

Novembro

Conforme já vínhamos compartilhando,
estamos planejando recomeçar as
atividades do Projeto de Escotismo a
partir do 1º domingo de Novembro,
dia 07/11. Neste reinício do projeto,
o alvo é trabalhar com as crianças da
própria igreja, e também seus amigos
e familiares (primos, vizinhos, colegas
da escola, etc). A primeira turma será
de LOBINHOS (a partir de 6 anos). O
horário será aos domingos, às 14:00hs.
As famílias que tiverem interesse em
inscrever os seus filhos, pedimos o
favor de passar o nome para o Paulo
Campos, até o
final deste mês de
Outubro, para que
possamos planejar
as atividades.
P.S.: Hoje, haverá
uma reunião de
planejamento logo
após o culto. As
pessoas que tiverem
interese em ajudar,
são convidadas
para a reunião.

Ministério Japonês

Estamos tentando formar uma equipe
de apoio para o ministério em língua
japonesa. Mesmo que você não fale a
língua, você poderá participar desta
equipe missionária. A Pra. Carmem
Tsuruko Abe se propõe a ensinar a
língua japonesa para a equipe. Caso
você tenha o desejo de servir nesta
área, favor procurar a Pra. Carmem
ou Kátia.

Congresso da AME
12 a 15/11/10

Neste ano, o Congresso da AME terá
como tema “SUDESTE DA ÁSIA” .
São 11 países com 642 POVOS NÃO
OU POUCO ALCANÇADOS: Brunei,
Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos,
Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia,
Timor Leste, Vietnã. Esta é a nova
tendência de missões mundiais para
os próximos anos. É o momento de
Deus para a Igreja Brasileira, e de forma
especial, para as Igrejas Nikkeis que têm
uma identificação maior com a Ásia.
Para mais informações, entrar no sites:
www.missaoantioquia.com ou
www.amesperanca.com.br
Local: Vale da Benção, Araçariguama
(Km 50 da Rod. Castelo Branco)
P.S.: As pessoas que tiverem interesse,
favor procurar um dos pastores, pois há
possibilidade de realizar-se um breve
treinamento, ao final da conferência,
para pessoas que tenham interesse em
integrar um equipe de curto prazo para
Myanmar ou Camboja, no próximo ano.

feliz
aniversário!
17/10 Josenice M. de Oliveira Correia
21/10 Guilherme Tadao Santanda
22/10 Amanda Sara de O. Correia
22/10 Beatriz Miamoto
23/10 Nicole Sayuri Hioki Abe
23/10 Ivana Lie Makita Abe

