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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

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
Dando frutos na melhor idade
“Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como o cedro do Líbano;
plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus.
Mesmo na velhice darão fruto,
permanecerão viçosos e verdejantes,
para proclamar que o Senhor é justo.
Ele é a minha Rocha;
nele não há injustiça.”
Salmo 92:12-15

notícias
da semana

Obrigado!
Muito obrigado!

Agradecemos imensamente a todas as
pessoas que trabalharam na realização
do Dia da Melhor Idade, no domingo
passado. Em especial, agradecemos
às pessoas que ajudaram na cozinha,
na confecção das lembrancinhas,
na programação, nas atividades do
“Restauração” (a tarde). Foi muito bom
e os nossos idosos gostaram bastante.
A todos, o nosso muito obrigado!

dicas &
eventos
Participe dos módulos!

Estamos continuando a 3º rodada de
módulos deste ano. Se você ainda não
está participando em nenhum, veja
abaixo os assuntos:
1. Missões e a Igreja Local (Pra. Kátia e
Pr. Rodolfo - templo)
2. Preparando-se para o Ministério
(Edson Samejima -sala culto/mezanino)
3. Curso de Educação de Filhos
(pequenos) (Sr. Kazuo Abe) - vagas
esgotadas.

Construção instalação do piso

Houve um atraso no cronograma da
instalação do piso, e a raspagem e
envernização terá início na semana
que entra. Sendo assim, no próximo
domingo o templo será interditado. A
previsão de entrega do piso pronto é
dia 05/11.

47° Concílio Anual Nikkei
26 e 27/11

Estamos há pouco mais de um mês
do 47° Concílio Anual da Igreja
Metodista Livre, que será realizado em
nossa igreja, nos dias 26 e 27/11/11.
Seremos os anfitriões e também
responsáveis pelo almoço do sábado
(dia das sessões de trabalho). Estamos
montando desde já 2 equipes de
voluntários: uma para a cozinha e
outra para o apoio de infraestrutura.
Caso você possa ajudar em alguma
destas áreas, favor falar com o William
Torita ou Pra. Kátia.

Estatuto do Idoso

Do dia da Melhor Idade sobraram
alguns Estatutos do Idoso. Caso tenha
interesse, retire o seu na recepção.

cantinho
missionário
Missão de curto prazo
para o Nordeste

Ainda estamos orando quanto à
possibilidade de enviar uma equipe
para uma missão de curto-prazo em
Jaboatão, PE, no próximo período
de férias de Janeiro. O plano seria
realizar uma EBF e/ou algum tipo de
atendimento médico ou odontológico.
Considere este clamor que vem do
Nordeste em oração, e caso você
tenha o desejo e disponibilidade de
participar neste projeto, por favor,
entre em contato com o Pedro ainda
nesta semana.

The Global Leadership
Summit 2011

O Global Leadership Summit é um
movimento de líderes, seguidores de
Cristo que são dedicados, sérios e
comprometidos em levar a mensagem
transformadora de Cristo, que pode
redimir e restaurar esse mundo caído
através do poder da igreja local. Este
movimento está ligado à Igreja Willow
Creek (Pastor Bill Hybels), e aqui no
Brasil é patrocinado pela SEPAL.
Esse Summit é um evento anual que
acontece nos Estados Unidos, e é
reproduzido aqui no Brasil, em vários
locais, por meio de vídeo conferência.
O local mais próximo para nós será na
Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana.
Veja mais informações no site:
www.willowcreek.org.br
Data: 03 a 05/11/11
Horários: quinta e sexta, das 19:30
às 22;30hs; e sábado das 9:00 às
17:30hs.
Taxa: R$ 110,00 (até 31/10).
Encorajamos que todos os líderes
participem. Aguarde em breve a
programação. Os preletores são líderes
renomados internacionalmente. Vale a
pena participar!

feliz
aniversário!
23/10 Nicole Sayuri Hioki Abe
23/10 Ivana Lie Makita Abe
24/10 Aurora T. Morishita Ushima
25/10 Danilo Yukio Sugahara
28/10 Cláudio S. B. Lima
28/10 Mônica Yurie Y. Morishita
29/10 Juliana Koga Pereira
29/10 Paulo Dias Campos

