anotações

21 de novembro 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 Encarnação de Jesus
“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que,
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E,
sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si
mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz! Por
isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome
que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a
glória de Deus Pai.”
Filipenses 2: 5 a 11

notícias da
semana
Almoço do JEAME - Hoje

Será realizado um almoço hoje em prol
do ministério JEAME. Durante o almoço,
haverá um compartilhamento sobre
os trabalhos que têm sido realizados.
Toda igreja está convidada a participar, e
aqueles que desejarem poderão deixar
uma oferta específica para as Festas de
Natal que serão realizadas nas Unidades
da FEBEM. Mais informações com o
Makoto. Celular: 8038 4095

Concílio Anual - 27 e 28/11/10

No próximo fim de semana estará
acontecendo o 46° Concílio Anual
Nikkei. Nossos delegados são: Titulares:
Edson, Makoto e Pedro. Suplentes: Tânia
e Danilo S. Vamos lembrar em oração
deste importante evento!
Veja abaixo o programa:
Sábado 27/11 (para Pastores, líderes e
delegados)
Local: IMeL Diadema
Manhã
Horário: 8h30 às 12h com café da
manhã
Assunto: Fórum de Pastores e
Delegados
Tarde
Horário: das 14h às 18h
Assunto: Sessões Ordinárias do Concílio
Anual
Domingo 28/11
10h - Culto de encerramento do
Concílio Anual
12h - Encerramento
12h30 - Almoço e tarde livre

ATENÇÃO!

No próximo domingo não haverá
nenhuma atividade na igreja em função
do Concílio anual que será realizado

no Acampamento Paraíso 48 em São
Roque às 10h00. Iremos todos para
o Culto de encerramento junto com
todas as igrejas Metodistas Livres do
Concílio Nikkei. Incentivamos que
todos participem deste importante
evento da nossa família Metodista Livre.

Avisos Importantes para o
46° Concílio Anual Nikkei

a) Almoço
Vamos almoçar juntos após o Culto.
Cada família deve levar o seu lanche
(Motiyori).
b) Ônibus para o Culto do Concílio
Atenção! Caso você deseje ir de ônibus,
por favor, coloque seu nome no Flip
Chart que está na entrada do salão.
Temos ainda 25 lugares. Reserve o seu
lugar o quanto antes! Os custos tanto
do transporte como do local serão
todos cobertos pela Igreja e Concílio,
respectivamente. Será levantada uma
oferta durante a culto.
Saída da Igreja: as 7h45
Retorno: final da tarde (a confirmar no
dia)
c) Local
Não esqueça de levar roupa de
banho e desportiva. O local oferece:
piscina, quadra de tênis, campo de
futebol, jogos de mesa, playground,
churrasqueiras, etc.
d) Equipe de Apoio para o Sábado 27/11
Precisamos de 2 ou 3 voluntários
(rapazes) para ajudar na logística
do sábado (montagem de mesas,
arrumação geral, etc.). Se você estiver
disponível, fale com a Nice que estará
coordenando o almoço.

Assembleia Ordinária da
Igreja - 05/12

Atenção! No 1° domingo de Dezembro,
dia 05/12, realizaremos a Assembleia
Anual da igreja, das 11h às 12h. Temos
vários assuntos importantes, dentre
eles: eleição de delegados, projeto de
construção, projeto 4x5 entre outros.
Será realizado logo após o Culto. Neste
dia não haverá Escola Dominical.

Escotismo

As vagas continuam
abertas para
lobinhos (crianças
de 6 a 10 anos).
As atividades são
realizadas todos
os domingos das
14h às 16h, porém,
excepcionalmente
no próximo
domingo não teremos atividades
devido ao Concílio Anual.
Veja mais fotos e informações no site da
igreja: www.imeldiadema.org.br

cantinho
pessoal
Sr. Fernando Veronese

Continue orando pelo Sr. Fernando, pai
do Rodolfo. Ele continua internado na
UTI do Hospital das Clínicas. Seu estado
ainda é grave, mas ele está melhorando
aos poucos. Oremos para que o Senhor
esteja restaurando a saúde do Sr.
Fernando e sustentando seus familiares
com a Sua paz.

Pr. Rodolfo

O Pr. Rodolfo está pregando na Vila
Mariana hoje. Oremos para que o
Senhor derrame da Sua unção sobre a
sua vida.

Campanha IMeL Adorarte
Marília 2011

Data: 14 a 23 de Janeiro
Idade mínima: 12 anos
Inscrições: até 05 de Janeiro
Informações:
Pâmela (14) 3413-4239
Email: pandinha_lac@hotmail.com
Veja o cartaz no mural.

feliz
aniversário!
24/11 Keila Aiko Yamauchi
25/11 André Massao Koshiyama
26/11 Toshiki Yasutake
26/11 Sabrina Saemi Obara
29/11 Sandra H. Veronese
30/11 Sandra K. Yamaguti Yoshikawa

