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

19 de agosto 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

A fidelidade de Deus
“Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja
esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus
e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém
a sua fidelidade para sempre! Ele defende a causa dos
oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta
os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta
os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege
o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o
propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre! O teu
Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!”
Salmos 146: 5-10

notícias
da semana
Boas vindas

É com muita alegria que recebemos
hoje em nosso meio a presença do
dr. Roberto Kikawa. Doutorado pela
Universidade de São Paulo, diretor
do Projeto CIES, vencedor do Prêmio
Folha/Fundação Schwab 2010. Ele irá
compartilhar conosco sobre “Minha
vida, lutas e ansiedades como cristão
cidadão”.

Módulos Temáticos

Estamos na 3a. rodada de módulos
temáticos deste ano. Veja quais são os
assuntos desta rodada:
1. Bases da Fé. Local: Templo
2. Intercessão e Batalha Espiritual.
Local Templo.
3. Rota 66 - Livro de Atos. Local:
Sala do Culto Infantil

Ensaio do Coral - Hoje

Hoje teremos ensaio do coral às
16h00 na igreja.
Mais informações com a Denise

1° Aniversário do Adol’s Night
- próximo sábado
O Adol’s Night está comemorando seu
1° aniversário e convida toda a igreja a
participar desta comemoração.
Dia: 24/08 (próximo sábado)
Horário: 19h30
Local: IMeL Diadema
Cardápio: Churrasco
Valor: R$ 10,00

Almoço e Restauração - 26/08
No próximo domingo 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.

Assembleia Extraordinária 02/09

No dia 02/09 teremos nossa 3ª
Assembleia. Será logo após o culto,
das 11h00 às 12h00. Temos assuntos
importantes para compartilhar com
toda a igreja. Participe! A presença
de todos, membros e participantes, é
fundamental!

Pré-SUMMIT - 15/09

Já marcou esta data em sua agenda?
Já convidou algum amigo? O objetivo
deste pré-Summit é divulgar o evento
para as pessoas que ainda não o
conhecem. Faremos uma sessão pela
manhã apenas, com duas palestras,
louvor e um coffee-break. Temos
folders à disposição na recepção.
Horário: das 9:00 às 12:00h. Aguarde
mais informações.

Não perca no próximo
domingo...

...o testemunho da Deise Nishimura.
Ela estará compartilhando sobre
a sua experiência após o acidente
que sofreu há algum tempo atrás.
Convide seus amigos e familiares
para estarem conosco no culto do
domingo que vem.

eventos do
concílio
Workshop de Celebração 01/09

Participe no evento”Celebrando” que
está sendo organizado pelo Ministério
de Celebração do Concílio. Nesse dia
haverá Palestra, Workshop e Culto com
o grupo Vencedores por Cristo.
Taxa: de R$ 40,00 a R$ 50,00
(conforme a data da inscrição)
Local: IMeL de Pinheiros
Mais informações no mural ou no site
do concílio: www.imel.org.br

III Encontro de Capacitação
do Ministério Infantil - 22/09

Na programação do dia haverá
palestras sobre Desenvolvimento
motor e ensino lúdico, Distúrbios de
comportamento e A espiritualidade
da criança.
Público alvo: todos que trabalham no
ministério infantil, pais e responsáveis,
e todos que se interessarem pelo tema.
Horário e Local: das 9h00 às 16h00,
aqui em nossa igreja
Valor: R$ 15,00 (incluso café da
manhã, coffee break e almoço)
As inscrições já estão abertas pelo
link: http://www.imel.org.br/ded/
capacitacao/
Mais informações com: Vera
Karasudani (secretaria)/ Carla e Lelo
(coordenação geral)

Cantinho Pessoal
Pra. Kátia, Marlene e Arlete
estão de volta

Elas participaram no Leadership
Summit, em Chicago, e já estão de
volta. Chegaram ontem de manhã.
Agradecemos pelas orações de todos
em favor da viagem. Correu tudo bem
e o congresso foi muito proveitoso.
Aguarde o compartilhamento delas nos
próximos domingos.

Nasceu a Olivia Gerstemberg!
Com muita alegria comunicamos o
nascimento da Olívia, primeira filha
do casal Rodolfo e Juliana. Mãe e
filha passam bem. Agradecemos pelas
orações de todos, e vamos continuar
orando para que os pais tenham
sabedoria para criar a Olívia no temor
do Senhor.

feliz
aniversário!
Aniversariantes
14... Laura Harumi Fernandes
15... Aline Okura
16... Helena Watanabe

Parabéns!

