anotações

18 de setembro 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 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.

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
escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779, das
12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
Ou mande um e-mail para
imel-diadema@uol.com.br.

Grupos Pequenos

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

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

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
Cantem ao Senhor um novo cântico; cantem
ao Senhor, todos os habitantes da terra!
Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome;
cada dia proclamem a sua salvação!
Anunciem a sua glória entre as nações, seus
feitos maravilhosos entre todos os povos!
Porque o Senhor é grande e digno de todo
louvor, mais temível do que todos os deuses!
Salmo 96:1-4

notícias da
semana
cantinho
pessoal

Welcome Pastor Pa Kep!
Com muita alegria, recebemos hoje a
visita do Pastor Kep Lian Thang (Pa Kep)
em nossa igreja. Ele é pastor e o atual
superintendente da IMEL de Mianmar.
Ele chegou no último dia 08/09 e
estará viajando de volta ao seu país na
próxima quarta-feira, dia 21. Durante
estes dias, ele está visitando várias
igrejas e organizações missionárias,
compartilhando sobre o trabalho em
Mianmar.
Hoje ele estará compartilhando em
nosso culto e EBD, tanto para os adultos
como para as crianças. Vamos recebê-lo
com todo nosso calor!

Welcome!
Ofertas para Mianmar

Agradecemos imensamente a
todos os irmãos que contribuíram
generosamente para cobrir as despesas
da vinda do Pr. Pa Kep ao Brasil. Graças
a ajuda de muitos, todas as despesas
já foram integralmente cobertas
(passagens, vistos, alimentação, etc) .
Além de cobrir as despesas, ainda será
possível enviar uma oferta para ajudar
no trabalho de Mianmar. Aguarde
relatório financeiro da viagem. A todos,
nossa profunda gratidão pelo apoio,
orações e generosidade!!

Almoço - hoje
Hoje teremos almoço e todos estão
convidados a permanecer para o
almoço, logo após a escola dominical.

Pra. Carmem Abe
Espaço RestaurAÇÃO - Hoje
Além de um estilo de vida saudável,
manter o cérebro ativo é fundamental.
Por isso, o melhor remédio para a
memória, a atenção e o raciocínio
é... usar a memória, a atenção e o
raciocínio!
Venha conhecer o potencial didático,
social e cultural de atividades como
jogos de tabuleiro e artesanato.
Participe do RestaurAÇÃO!
Data: Hoje
Horário: 13:30

Comunicamos a toda a igreja que a
pastora Carmem Abe se aposentou
oficialmente, no mês de Agosto, e a
partir deste momento, ela estará se
dedicando apenas à pastoral escoteira,
e visitação e assistência aos idosos.
Somos imensamente gratos a Deus
por sua vida e ministério, ao longo de
muitos anos. Que o Senhor continue
derramando ricas bençãos sobre sua
vida neste nova etapa.

Reunião da Liderança
Ampliada - sexta-feira, 23/09
Todos os líderes, responsáveis por
atividades e delegados são convidados
a participar da próxima Reunião da
Liderança Ampliada. Será no dia 23/09
(próxima sexta-feira) às 20h30, aqui na
igreja.

II Encontro de Capacitação
em Ministério Infantil - 24/09
Se você sente vontade de levar a
palavra para os pequenino, mas não
sabe como, então venha participar do
II Encontro de Capacitação em
Ministério Infantil.
Dia: 24 de setembro
Local: IMeL Diadema
Valor da inscrição: R$ 20,00 (café da
manhã, almoço e material para oficina)
Mais informações com Luciano Nagai.

Trabalho em Japonês
Quanto ao trabalho em Japonês,
está agora sob a responsabilidade da
liderança em português, contando com
a cooperação da pra. Mika Niwa (da
IMEL Saúde).
Veja como fica agora o novo esquema
dos cultos em japonês:
1os domingos: aberto para os membros
participarem no culto em japonês da
IMEL Saúde
2os e 3os domingos: pregação da Pra.
Mika Niwa
4os domingos: culto em conjunto em
português
5os domingos: convidados de fora ou
Pra. Mika

relatório financeiro
Agosto/2011
Receitas		
Dízimos
Ofertas
Total

28.418,56
1.847,00
30.265,56

Despesas
Remessa cx central/contab
4.435,16
Pastores/secr/zelad/limp/enc 15.475,62
Ofertas missões/pregadores/
convidados
1.500,00
Oferta Camboja
302,00
Fundos manut/constr/provisão		
1.300,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
3.210,50
Adiant. - Passagens Pr. Pakep 4.670,12
Undoukai - convites/local
1.265,00
Jardinagem
431,20
Diversos
2.090,84
Total
34.680,44
Saldo do mês
Saldo anterior
Saldo a transportar

(4.414,88)
6.759,29
2.344,41

feliz
aniversário!
19/09 Davi Koji Samejima
22/09 Marcos Seiiti Abe
24/09 Kátia M. Okada
24/09 Sadaoki Komono

Parabéns!

