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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)

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
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as escoteiro, entre em contato com a
crianças e adultos. As classes infantis são secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
divididas por idade e as dos adultos, por das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
Ou mande um e-mail para
assuntos.
imel-diadema@uol.com.br.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

• Todas às terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

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
Davi louvou o Senhor na presença de toda a
assembleia, dizendo:
“Bendito seja, ó Senhor,
Deus de Israel, nosso pai,
de eternidade a eternidade.
Teus, ó Senhor,
são a grandeza, o poder,
a glória, a majestade e o esplendor,
pois tudo o que há
nos céus e na terra é teu.
Teu, ó Senhor, é o reino;
tu estás acima de tudo.
A riqueza e a honra vêm de ti;
tu dominas sobre todas as coisas.
Nas tuas mãos estão a força e o poder
para exaltar e dar força a todos.
Agora, nosso Deus, damos-te graças,
e louvamos o teu glorioso nome.
I Crônicas 29: 10-13

notícias
da semana
Celebração pela Construção
(1ª etapa)

Com muita alegria, estamos realizando
hoje um culto de gratidão ao Senhor
pelo término da 1ª fase da construção.
Somos gratos também a todas as
pessoas que têm contribuído com
ofertas, ao logo de vários anos, e
também às pessoas que têm doado do
seu tempo para ajudar na comissão de
construção. A todos, nossa profunda
gratidão! E ao Senhor, toda a glória e
honra por tudo o que Ele tem feito!

Almoço e RestaurAÇÃO - hoje
Hoje teremos almoço e em seguida
o RestaurAção. Lembrando que este
é um espaço voltado à Promoção da
Saúde.
No encontro de hoje, trabalharemos
nosso corpo ativando a
mobilidade, as funções neuromusculares, capacidade de memória,
aprendizagem, orientação temporal,
etc. Venha experimentar também a
Dança Sentada, música, movimentos,
dominó cubano.
Horário: 13:30h

Programa do Concílio Anual
Nikkei

Atenção, na próxima semana teremos o
47° Concílio Anual da Igreja Metodista
Livre, que será realizado em nossa
igreja, nos dias 26 e 27/11/11.
Veja abaixo a programação:
Sábado, 26/11, 8:30 às 12:00h
* Fórum de Pastores e Delegados
O Fórum é um momento de
compartilhamento das igrejas e
projetos missionários, e também de
avaliação das ações realizadas em 2011

e o início do planejamento de 2012.
Aberto para todos.
* Domingo, 27/11, das 10:00h às
12:00h
Culto de encerramento do Concílio
Anual com todas as igrejas do Concílio
Nikkei. Presença do Bispo David Roller.
* Ore pelos nossos delegados
Vamos orar pelos delegados que
estarão representando a nossa igreja
nas sessões do Concílio Anual. São
eles: Luciano Nagai, Paulo Campos e
William Matsuura. Suplentes: Danilo
Sugahara e Tânia Lisboa.

Voluntários para o Concílio
Anual

Agradecemos às pessoas que se
dispuseram a ajudar na logística e
preparo das refeições para o sábado.
Já temos uma equipe, mas caso
alguém mais queria ajudar, favor falar
com o Ko ou a Nice.

Jantar Beneficente e Bazar de
Natal AME - 25/11/11
Todos estão convidados a participar
neste evento promovido pela AME,
e que será realizado em prol das
crianças em risco no Chifre da África
e Projeto de Futebol Brasileiro para o
Japão, para as regiões afetadas pelo
terremoto e tsunami.
Data: 25/11/11, sexta-feira
Horário: 19:30h
Local: Igreja Cristã Chinesa (R. Cabo
Verde, 180 - Vila Olímpia)
Investimento: R$ 35,00
Temos convites à venda na recepção.

Assembléia Anual Ordinária
da Igreja - 11/12

Atenção, todos os membros e
participantes estão convidados a
participar na assembléia anual da
Igreja no próximo dia 11 de Dezembro,
das 11:00 às 12:15h. Temos assuntos
muito importantes para tratar, por isso
a presença de todos é imprescindível!.
Participe, opine, traga a sua sugestão.
Aguarde mais informações em breve.

Atenção para o calendário
de Dezembro

04/12 - Cerimônia de encerramento
das atividades de 2011 do Grupo
Escoteiro Leão de Judá, após o culto
11/12 - Assembléia ordinária da Igreja,
após o culto
17/12 - Apresentação da cantata de
natal no shopping Praça da Moça, às
18:00h.
18/12 - Celebração de Natal, às 18:00h

cantinho
missionário
Doações para Jaboatão

Agradecemos por todas as doações
que já chegaram. Temos bastante
roupa já para enviar. As pessoas que
desejarem trazer doações, podem fazêlo até o inicio de Dezembro.
Mais informações com Pedro, Nice e
Simone.

feliz
aniversário!
13/11 Thiago Gouveia P. da Silva
14/11 Mariana Aya Matsumura
18/11 Pedro Eduardo de O. Correia
20/11 Elza Kimiko Ogoshi
24/11 Keila Aiko Yamauchi
25/11 André Massao Koshiyama
26/11 Toshiki Yasutake
26/11 Sabrina Saemi Obara

Parabéns!
relatório financeiro
Outubro/2011
Receitas		
Dízimos
31.308,00
Ofertas
1.643,00
Provisão
3.126,45
Total
36.077,45
Despesas
Remessa cx central/contab
4.435,16
Pastores/secr/zelad/limp/enc 18.766,03
Ofertas missões/pregadores/convidados
800,16
Oferta Camboja
437,00
Oferta Myanmar
328,00
Fundos manut/constr/provisão		
5.476,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
5.518,44
Diversos
1.932,51
Total
37.693,30
Saldo do mês
Saldo anterior
Saldo a transportar

(1.615,85)
6.740,48
5.124,63

