anotações

22 de maio de 2011

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.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
GAMES - Grupos de Apoio, Comunhão,
Evangelismo e Serviço
Responsável: pr. Rodolfo Veronese
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais

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
Grupo Escoteiro
Responsável: Paulo Dias Campos
Horário: domingo das 14h00 às 16h00

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.

informativo
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

reflexão

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

Vida em Comunhão
“Como é bom e agradável quando os irmãos
convivem em união! É como óleo precioso
derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a
barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o
orvalho do Hermom quando desce sobre os montes
de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida
para sempre” - Salmo 133

notícias da
semana
Almoço - Hoje
Hoje teremos almoço na igreja seguido
da atividade do Espaço RestaurAção.
Todos estão convidados a permanecer
para o almoço, logo após a escola
dominical. Sugestão de oferta: R$ 5,00.

Chá da Amizade

Mais informações com: Valdete, Arlete
e Tida.

Espaço RestaurAção - Hoje

Você quer saber um pouco mais
sobre como cuidar da sua Saúde
Bucal? Venha aprender como se
prevenir de doenças, e como você pode
manter um sorriso saudável por muito e
muito mais tempo.
Palestrante: Dr. Tércio Obara
Depoimento: Kunihiro Narimoto Voltando a sorrir para a vida.

Chá da Amizade - próximo
sábado
Já convidou suas amigas para
participarem no Chá do próximo
sábado? Nesse dia teremos palestra,
música, apresentação de dança,
brincadeiras e presentes. Traga suas
amigas que não conhecem a Jesus
ainda.
Data: 28/05
Horário: das 14h30 as 17h00
Local: IMeL Diadema
Traga brindes para o sorteio e uma
sobremesa.

“Festival do Japão na IMeL
Sorocaba” - 04/06
Várias pessoas já se dispuseram a
ajudar como voluntários no Festival
do Japão, que será promovido pela
IMeL Sorocaba, no próximo dia 04/06.
Se alguém mais puder ajudar, favor
colocar o nome no flip chart. Nossa
igreja irmã necessita de pessoas para
atuarem nas barracas de comes e
bebes. Esse evento é referência na
cidade e uma grande oportunidade
para aprendermos a fazer diferença
dentro da comunidade. Mais
informações com o ministério de
proclamação (Alice, Arlete, Makoto,
Mami, Priscila, Taru e Ullisses).

Curso de Aconselhamento
com Lili Yoshimoto - 12/06
Atenção líderes de grupos pequenos,
professores, equipe do escotismo
e pessoas que têm interesse no
assunto. No dia 12 de junho, no
período da tarde, a psicóloga Lili

Yoshimoto ministrará um mini-curso de
aconselhamento. Reserve a data em sua
agenda e aguarde mais informações.

Evento Raízes e Frutos - 18/06
Estamos convidando todos os líderes da
igreja a participarem de um Encontro
das igrejas irmãs - Jordanópolis,
Sorocaba, Diadema e as recémformadas Vila Mariana e Jd. São Paulo.
O encontro está sendo organizado pelo
Pr. Daniel Yoshimoto, com o objetivo
de re-contar a nossa história, e ao fazer
isto, checar as nossas raízes e projetar
o futuro. Horário: das 8:30h às 12:30hs.
Confirme a sua presença com a Pra.
Kátia.

Classe de Primeiros Passos Junho/11
Atenção, se você está vindo há pouco
tempo na igreja e tem o desejo de
conhecer melhor as bases do fé cristã,
está convidado a participar de uma
classe de estudo bíblico que acontecerá
no mês de junho. Se você tem interesse,
fale com a Arlete ou pra. Kátia para que
possamos dar-lhe mais informações.

Participe dos Módulos
Já iniciamos a segunda rodada de
módulos. Participe!
1) Panorama do Novo Testamento Profa. Arlete Simões (mezzanino)
2) Livro bíblico de Juízes - Pr. Rodolfo
Veronese (templo)
3) Quem são os Metodistas Livres Pra. Kátia Okada (sala ao lado da escada)

Pra. Kátia
Hoje, ela está pregando no culto em
japonês. Haverá aula normal do módulo
“Quem são os metodistas livres?”

A IMeL Diadema está no
Facebook e Twitter!

Se você participa em uma dessas 2
redes sociais, faça parte (Facebook) ou
siga (Twitter)!
www.facebook.com/imeldiadema
www.twitter.com/imeldiadema

feliz
aniversário!
25/05 Natália Yamamoto
25/05 Gabriela Yumi Morishita
27/05 Maria Aparecida dos Santos
27/05 Shinobu Nagata
27/05 Gilvã Paulo de Lima

Parabéns!

