anotações

25 de setembro de 2011
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 domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

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
escoteiro, entre em contato com a
Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as secretaria da igreja no tel. 4057-3779,
crianças e adultos. As classes infantis são das 12h30 às 16h30, de segunda a sexta.
divididas por idade e as dos adultos, por Ou mande um e-mail para
imel-diadema@uol.com.br.
assuntos.

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

Grupos Pequenos

Aulas de Inglês

Reunião de Oração

Aulas de Português para
Estrangeiros

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

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

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
“Como é bom render graças ao
Senhor e cantar louvores ao teu
nome, ó Altíssimo, anunciar de
manhã o teu amor leal e de noite
a tua fidelidade”
Salmos 92:1

notícias
da semana
Muito obrigado!!!

Agradecemos imensamente a toda a
igreja pela acolhida calorosa ao Pastor
Pa Kep de Mianmar. Ele ficou muito
grato e feliz pelos muitos abraços,
presentes, ofertas, etc, que recebeu.
Sua visita ao Brasil foi muito proveitosa
e abriu muitas portas novas para a
cooperação entre a igreja de Mianmar
e a Igreja no Brasil. Agradecemos
a todos os irmãos que oraram e
ajudaram de várias maneiras. Que
o Senhor recompense a cada um
abundantemente! E aguarde relatório
detalhado da visita.

Obrigado!

Construção - colocação
do piso

Dia da Melhor Idade
- 16/10
Vamos prestigiar nossos avôs, avós,
mães e pais queridos com mais
de 70 anos e passar momentos
agradáveis. Haverá culto, celebração,
apresentações, almoço e um dia de
RestaurAÇÃO para nossos queridos
familiares.
Data: 16 de outubro de 2011
Horário: das 9h às 15h
Local: Igreja Metodista Livre de
Diadema

Estamos terminando as obras de
acabamento do templo. Agora, o piso
está sendo instalado, e em seguida
será finalizada a pintura, troca das
portas e instalação de toldos na área
externa próxima às portas de madeira.
Em função da instalação do piso, é
provável que nas próximas 2 semanas
tenhamos que fazer o culto no
galpão (em baixo). Contamos com a
compreensão de todos neste sentido.

Pr. Rodolfo na Vila Mariana

Hoje o pastor Rodolfo está pregando
na Igreja da Vila Mariana. Vamos
lembrar de orar por ele e também
pelos nossos irmãos de lá.

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!
25/09 Cláudia Betânia de Lima Silva
25/09 Maria Anunciada Pultz
25/09 William Bonfim Campos
26/09 Mitico Shimizu
28/09 Rosana Yamamoto
29/09 Diva Gouveia Pereira
30/09 Eliel Frota Caneparo
30/09 Melissa Suzuki Huang

Parabéns!

