anotações

22 de abril de 2012

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

Das 14h30 às 16h00, todas as sextasfeiras. Grupo direcionado ao público
feminino com momento de reflexão,
oração e compartilhamento.

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.

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 Aulas de Inglês
Todas as segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

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

Igreja Metodista Livre - Diadema

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

informativo

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.

Ensaio do Coral

Todo sábado das 14h30 às 16h00.
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

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

reflexão
Obedecendo à Grande
comissão
Então, Jesus aproximou-se deles e disse:
“Foi-me dada toda a autoridade nos
céus e na terra. Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizandoos em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer
a tudo o que eu lhes ordenei. E eu
estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos.”
Mateus 28:18-20

notícias
da semana
Bem-vindos!

Damos as boas vindas a todas as
pessoas que estão nos visitando hoje!
É uma grande alegria poder recebêlos em nosso meio. Esperamos que se
sintam bem e voltem outras vezes para
nos conhecer melhor.

Batismo hoje

Hoje é um dia de festa e celebração!
Sete pessoas estão confessando
publicamente a sua fé em Jesus por
meio do batismo. São eles: Gilvã,
Dênis, Fábio, Edna, Samara, Caio e
Amanda. Louvamos a Deus por Sua
obra na vida de cada um deles. Que o
Senhor os abençoe e fortaleça para que
continuem crescendo na sua nova vida
em Cristo.
P.S. Em função do batismo, hoje não
teremos módulos.

Muito obrigado!!

No final de semana passado tivemos
um tempo muito especial! Cerca de
90 pessoas participaram no curso de
missões no sábado, e no domingo 150
pessoas no culto. À tarde também
tivemos um bom grupo também.
Agradecemos pelo apoio de todos,
especialmente à Alice a às mulheres
que prepararam um verdadeiro
banquete para o evento. Muito
obrigado pelo empenho e capricho! Foi
uma grande benção!

Restauração hoje

Como hoje é 4º
domingo, teremos
nosso tradicional
almoço, seguido da atividade do

eventos do
concílio
Espaço RestaurAÇÃO. Todos estão
convidados a permanecer para as
atividades da tarde.

Assembleia Extraordinária
06/05

Anote este dia desde já em sua
agenda! Esta 2ª Assembléia do ano
será logo após o culto, no horário
da escola dominical. Temos assuntos
importantes para compartilhar com
toda a igreja. Participe, opine, envolvase!! A presença de todos, membros e
participantes, é fundamental!

Voluntários para o Chá de
Mulheres - 19/05

Estamos precisando de voluntários
para cuidar das crianças no dia do
Chá das Mulheres que acontecerá no
dia 19/05. A estimativa é de que 20
crianças participem deste evento. Se
você puder ajudar, favor procurar a
Arlete ou a Valdete.

Undoukai - 27/05

Daqui a um mês teremos mais um
Undoukai. Em breve soltaremos os
convites e cartazes para que você possa
convidar seus amigos e familiares.
Aguarde. Prendas: precisamos de ajuda
com as prendas. Caso você possa nos
ajudar doando alguns itens, temos
duas caixas na entrada do templo
onde você pode colocar a sua doação
(brinquedos/materiais escolares/
utilidades domésticas/ doces/sucos/
etc). Vamos precisar de ajuda também
no dia. Caso posso colaborar, favor
procurar: Guilherme/Jefferson/Mami/
Simone que estarão anotando os
nomes após o culto.

Acampamento de crianças
(EBF 2012)

Encontro das Igrejas 12/05/12

Livros sobre família recomendados

Programação:
08:30 - Café da manhã
09:00 - Louvor/Adoração
09:30 - Pra. Delia Olver
10:30 - Novos Desafios Missionários (Lins,
Diadema/Japão e Mianmar)
12:00 - Almoço Estendido com Espaço
de Divulgação das Igrejas (Projetos
Missionários, Envio de Missionários,
Projetos de Implantação de Igreja, Projetos
Sociais).
14:00 - Workshops com Pr. Libni e Miguel
(Colômbia e Peru)
16:00 - Fechamento do dia (Rubens Calasans)

As inscrições para a EBF 2012 já estão
disponíveis!
O acampamento vai acontecer entre os
dia 06 a 09 de julho, na igreja mesmo.
Se você conhece alguma criança entre
07 a 11 anos, não deixe de convidar!
As vagas são limitadas!
Para mais informações consulte o
cartaz no nosso mural, acesse
www.imeldiadema.org.br/ebf
ou ainda se preferir, fale com o Renato
Okina, Fernanda Yamasaka ou Lucas
Pereira!

Temos 3 títulos da Universidade da
Família para vender hoje (num das
mesas, ao final do culto).
A Fé começa em casa, de Mark
Holmen - R$ 18,00
Educando crianças, de Gary Ezzo e
Robert Bucknam - R$ 20,00
Educando adolescentes, de Gary
Ezzo e Robert Bucknam - R$ 20,00
Todos estes títulos fazem parte da
série “Educação com sabedoria”.
Recomendamos a leitura destes livros
para todos os pais que desejam se
aperfeiçoar na tarefa de educar seus
filhos nos caminhos do Senhor.

feliz
aniversário!
21/04 Takehissa Watanabe
23/04 Rodrigo Makoto Matumura
25/04 Alice Yamamoto
26/04 Érika Yukari Onishi
26/04 Ruth Leiko Yamauchi
27/04 Zilma Cardoso

Tema: Desafios Missionários na
América do Sul
Convidamos a todos os líderes,
delegados e responsáveis de atividades
a participarem do próximo encontro
das Igrejas do Concílio Nikkei.
Onde: IMEL Campinas
Preletora: Dra. Delia Olver, diretora de
missões para a América Latina.

Encorajamos toda a liderança a
participar, especialmente as pessoas
que têm interesse em missões.

Festa do Sorvete

Dia: 05/05, das 11h00 às 19h00
Local: Naniwa Kai. Rua Domingos de
Morais, 1.581
Entrada: R$ 10,00 (antecipado)/R$
12,00 (no dia)
Informações: Vitor (11) 7210-8190
Realização: Igreja A.C.M Paraíso

Louvorzão - 05/05

Venha participar do Louvorzão
Data: 05/05, a partir das 19h
Local: Naniwa Kai. Rua Domingos de
Morais, 1.581
Informações: Vitor (11) 7120-8190

