feliz
aniversário!
25/07 Marco Roberto B. da Silva (Scoboy)
25/07 Isabella Tiemi Hioki Abe
25/07 Nair Hama O. Koshiyama
25/07 Rodrigo Mota Messias

25/07 Tiyo N. Yamauchi
26/07 Mytie Yamaguti Abe (estrangeiro)
26/07 Samuel Makoto Lagoa (estrangeiro)
27/07 Júlia Borges Sousa

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa
Todos os domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h, a Imel Diadema
ministra um culto infantil com músicas
e histórias bíblicas. Traga seus filhos para
aprender mais e crescer na Palavra do
Senhor.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

A Imel Diadema oferece classes de
estudo bíblico para as crianças e adultos,
logo após o culto. As classes infantis são
divididas por idade. Qualquer adulto ou
criança pode participar.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração das
Mulheres

Todas às sextas-feiras, às 14h. Grupo
direcionado ao público feminino
com momento de reflexão e
compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

O ministério do escotismo retoma as
atividades no segundo fim de semana de
agosto. As atividades acontecem todos
os domingos, das 14 às 16h. Quem tiver
interesse em conhecer o movimento
escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
das 13 às 17h, de segunda a sexta. Ou
mande um e-mail para
imel-diadema@uol.com.br.

Aulas de Inglês

Todas as sextas-feiras, às 16h.

Aulas de Português para
Estrangeiros

Todas às quintas-feiras, às 14h. O objetivo
é proporcionar aos japoneses o estudo
Todas às terças-feiras, às 19h30. Momento do idioma para melhorar a comunicação
entre o aluno e netos, familiares, vizinhos e
de reflexão e de compartilhamento. São
duas horas dedicadas de oração para uma amigos brasileiros.
conversa com nosso Pai e Criador.

Reunião de Oração

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.

24 de julho de 2011

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

Salmo de Gratidão - 126
“... Sim, coisas grandiosas fez o Senhor
por nós, por isso estamos alegres.
Senhor, restaura-nos, assim como
enches o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas,
com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto
lança a semente, voltará com cantos de
alegria, trazendo os seus feixes”.

notícias da
semana
Bem-vindo!
Recebemos com alegria nesta manhã o
Pr. Giovaldo Freitas, pastor e missionário
da SEPAL. Ele estará compartilhando
conosco a Palavra do Senhor. Vamos
recebê-lo com todo o calor!

Pr. Rodolfo no grupo
em japonês
Hoje, ele está pregando no grupo
em japonês. Estamos reorganizando
as atividades do grupo, em função
da aposentadoria da Pra. Carmem, e
a partir de agosto, haverá uma nova
dinâmica de trabalho:
1º domingos: aberto para assistir o
nosso culto em português ou o culto na
Igreja da Saúde (em japonês)
2º e 3º domingos: culto normal com
mensagem pela pra. Mika Niwa
4º domingos: culto em conjunto com ala
em português (sem tradução simultânea)
5º domingos: convidados de fora
(no próximo domingo, dia 30, o pr.
Takero Oshima e D. Midori estarão
compartilhando no culto em japonês,
das 9 às 10h).

Reunião de oração - 30/07, 8h
Como já temos divulgado, estamos
estruturando um ministério de
intercessão, sob a liderança da Arlete,
e já temos cerca de 15 pessoas
integrando o grupo. Embora este
ministério não dependa de reuniões
formais, no próximo domingo, dia
30/07, haverá uma reunião de oração
deste grupo, mas aberta para todas as
pessoas que também tenham interesse.
Caso deseje participar, a reunião será na
última sala do mezanino (andar superior
do templo).

Equipe da JEMS em Sorocaba
Mais uma vez, agradecemos a toda a
igreja pela calorosa acolhida à equipe
da JEMS, que esteve conosco na
semana de 11 a 17/07. Em especial,
agradecemos às três famílias que
carinhosamente receberam em suas
casas os 4 voluntários. Na semana
que passou, eles serviram na Igreja de
Jordanópolis, e nesta próxima estarão
indo para a Imel de Sorocaba.

Curso Fazendo discípulos próximo sábado

Informações: Simone - (11) 4057-3779
das 13 às 17h.

UNDOUKAI, a Gincana
japonesa - 04/09
Anote na agenda: 4 de setembro
(domingo), às 9h, será realizado o
Undoukai no Clube Okinawa, de
Diadema. Será um dia cheio com
corridas e bricandeiras, além de comes
e bebes. Reserve a data para se divertir
com toda a família. Mais informações na
secretaria da igreja pelo telefone 40573779, das 13 às 17h, de segunda a sexta.

Atenção, estes são os últimos dias para
fazer a sua inscrição para esse curso
sobre Discipulado. Será no próximo
sábado, dia 30 de julho, das 9h às 18h,
com Marcos Soares, do ministério Efeito
Estufa/Sepal e da PIB de Piracicaba.
O tema será abordado de forma prática
e dinâmica. Taxa: R$ 30,00 e inclui
alimentação e um livro do professor.
Mais informações com Mami
Yasunaga (mami@yasunaga.com.br)
ou Daniela Hirayama (imel-diadema@
yahoogroups.com). Prazo final para
inscrições: quarta-feira, dia 27/07.

Workshop Terceira Idade

Projeto Restauração

cantinho
missionário

Neste mês de Julho, o projeto restauração
está de recesso. As atividades recomeçam
no mês de Agosto. Aguarde!

Workshop Vocacional - 07/08
Encontro voltado para vestibulandos e
para quem procura informações sobre
as diversas profissões (cursos, primeiro
emprego, mercado de trabalho,
remuneração) e dicas de como
ingressar em um emprego (elaboração
de currículos e dicas de entrevistas).
Inscrição: gratuita pelo site
www.imeldiadema.org.br/
workshopvocacional
Data: 7 de agosto, das 14 às 17h

Data: 06/08/2011 (sábado)
Horário: 9:00 às 14:40h
Local: Igreja Holiness da Liberdade (R.
Pirapitingui, 165 - Liberdade)
Objetivo: Experiências das Igrejas
Nikkeis c/ o trabalho da Terceira Idade
Público-Alvo: pessoas com interesse
nesse Ministério
Inscrições: com Érika no 3881-5195 ou
email: concilio@imel.org.br
Taxa: R$ 15,00 (almoço e material)
Realização: IMEL - área de Serviço à Sociedade

Visita aos trabalhos do Japão

Vamos orar pelo Pr. Marcelo Takara,
Rubens Calazans e Daniel Nishimura
que estão agora no Japão, onde
permanecerão por 15 dias em visita
aos trabalhos da Imel no Japão. Veja o
e-mail que eles enviaram nesta semana:
“Eu (Rubens), Pr. Marcelo e Daniel
Nishimura estamos no Japão em Eichizen,
em uma de nossas Igrejas aqui (onde está
o Pr. Seiji). Estivemos com Missionários da
Ásia nos EUA, no Concílio Geral da IMEL.
Lá, encontramos com o Pr. Pa Kep de

Mianmar, que vai vir para a Conferência
da AME. No domingo à noite vamos para
a região afetada pelo Tsunami ajudar na
limpeza e temos informações que está
havendo abertura para evangelização...
Na Conferência da AME, haverá um dia
voltado para o Japão e as oportunidades
e desafios atuais. Vamos orar pela
Conferência e incentivar outros irmãos a
irem! Na vinda do aeroporto de Nagoia
para Fukui (estado onde fica Eichizen),o
trânsito na rodovia foi interrompido
pelo taifu (furação) e passamos a noite
(ficamos presos por 13 horas) num ponto
de apoio. Temos mais uma História para
contar... Deus nos mostrou que estamos
no Japão... Por favor, nos apoiem em
oração para que este tempo nosso aqui
seja uma benção para a Igreja!

relatório financeiro
Junho/2011
Receitas		
Dízimos
Ofertas
Total

31.312,68
1.875,00
33.187,68

Despesas
Remessa cx central/contab
4.435,16
Pastores/secr/zelad/limp/enc 15.956,50
Ofertas missões/pregadores/
convidados
1.250,16
Oferta Camboja
707,00
Oferta Mianmar
272,00
Fundos manut/constr/provisão		
5.426,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
3.804,12
Colchões
2.820,00
Diversos
1.567,62
Total
33.418,56
		
Saldo do mês
(230,88)
Saldo anterior
6.800,83
Saldo a transportar
6.569,95

