anotações

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)

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
assuntos.

Grupos Pequenos

24 de junho de 2012

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.

Aulas de Inglês

Todas as segundas-feiras.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30

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.

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Ensaio do Coral

Reunião de Oração

SACODE

Todo sábado das 14h30 às 16h00.

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para Aulas de Teclado
todas as pessoas.
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
• Todos os domingos às 8h30.

Reunião de Oração
das Mulheres

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

Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Geração eleita
“Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de
proclamardes as virtudes Daquele que vos chamou das
trevas para a Sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes
não éreis povo, mas agora são povo de Deus; que não
tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaram
misericórdia”. II Pe. 2:9,10

notícias
da semana
“EM JULHO A IGREJA NÃO
FECHA E DEUS NÃO TIRA
FÉRIAS DA GENTE”!
Nossos cultos continuam normalmente
durante o mês de julho. Contamos
com sua presença de todos para juntos
continuarmos adorando ao Senhor,
tendo comunhão uns com os outros e
desfrutando das Suas grandes bençãos!

Recesso da Escola Dominical
Comunicamos a todos que apenas a
escola dominical estará em recesso nos
dias 08, 15 e 22 de julho. Isso significa
que não teremos os módulos dos
adultos e nem as classes das crianças
nestes 3 domingos. Porém, os cultos
tanto dos adultos como das crianças
ocorrerão normalmente, nos mesmos
horários. As atividades das escola
dominical recomeçarão no dia 29
de Julho.

Almoço - Hoje
Hoje teremos almoço. Todos estão
convidados a permanecer para o
almoço após a escola dominical,
às 12:00h.

RestaurAÇÃO em recesso
Pedimos desculpas a todos porque
hoje a Priscila Shimizu não poderá
realizar o RestaurAÇÃO, por motivos
do seu trabalho profissional. Em julho
haverá um recesso e retomaremos as
atividades em Agosto.

Edição Especial do Summit 28/06/12
Esta é uma versão especial do Summit
voltado para homens e mulheres de

negócio. Os preletores serão: Rômulo
Dias (CEO da Cielo - a vivo), Bill Hybles,
Jack Welch e Jim Collins. Temos folders
à disposição no “Stand” do Summit,
com todas as informações do evento.
Leve alguns para seus amigos.

Mentoring Day - Palestra
sobre “Planejamento
Operacional”
Esta palestra será ao vivo, aberta a
todos e com entrada franca. Uma
excelente oportunidade de fazer uma
“degustação” do Summit e conhecer
melhor a proposta do evento.
Preletor: Gary Schwammlein - vice
presidente atual da Associação
Willow Creek.
Data: 29 de Junho, sexta-feira, das
9:00 às 12:00h
End.: Igreja Batista Boas Novas
R. Marechal Malet, 611 - Pque.
Vila Prudente. Fone: 2341-8141

Inscrições para o Summit
As inscrições on line estão abertas no
site da Sepal
(http://www.willowcreek.org.br).
As inscrições aqui na igreja estarão
abertas a partir do 1o. domingo
de julho.
Aguarde! Lembrando que os
voluntários não precisam se inscrever
para o evento e nem pagar a taxa.

Festa de Aniversário do
Grupo Escoteiro próximo sábado
Será comemorado o 1º aniversário
do Grupo Escoteiro Leão de Judá, no
próximo sábado, a partir das 12h, com

venda de feijoada, doces,
artigos de acampamento, etc. Haverá
jogos e muitas brincadeiras. A festa
será de confraternização, mas com o
objetivo de arrecadar fundos
para esse ministério educativo voltado
às nossas crianças e jovens. Venha
participar. Precisamos da ajuda de toda
a igreja. Os interessados podem
falar com os chefes Scoboy ou Mami.

Acampamento de crianças
(EBF 2012)
Já temos mais de 30 crianças inscritas
para a EBF. Já fez a do seu filho? Se
ainda não, faça o quanto antes e
garanta a sua vaga.
Data e local: 06 a 09 de julho, na igreja.
Faixa etária: 07 a 11 anos
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!
as vagas são limitadas.

Monitores para a EBF
Estamos precisamos de mais
monitores, tanto homens como
mulheres, para ajudar na EBF. Caso
você tenha disponibilidade nestes dias
de julho, por favor, procure o Renato
Okina. Obrigado!

familiares e amigos.
Horário: 19h00
Local: IMeL Diadema

UM RECADO PARA VOCÊ
Doação de Teclados
Todas as vagas para as aulas de teclado
foram preenchidas! Glória a Deus! Mas
precisamos agora de mais teclados.
Então se você tiver um, ou souber de
alguém que tenha e queira doar para a
igreja, por favor falar com o Lelo ou o
Tilts (Fábio Ura).

Férias da secretária
A Simone estará de férias dos dias
16 a 29 de Julho. Havendo qualquer
necessidade nesta área de secretaria,
favor contatar diretamente um dos
pastores ou o Luca (responsável da
área administrativa).

Pra. Kátia
Está pregando na Igreja da Vila
Mariana hoje. Vamos lembrar de orar
por ela e também pelos nossos
irmãos de lá.

feliz
aniversário!
25/06 Deborah Nascimento Lo Russo
25/06 Luís Carlos Gouveia Pereira

1º aniversário do Coral da
IMeL Diadema - 21/07

26/06 Betânio Ercílio da Silva

No dia 21/07 teremos a comemoração
do 1º aniversário do coral
da nossa igreja.
Teremos a participação do Coral de
outras igrejas. Participe e traga seus

28/06 Adriana de Jesus Santos

26/06 Davi Abe
28/06 Pedro Francisco Correia

Parabéns!

