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

26 de agosto 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

Moldados por Deus
para um propósito
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para
o bem daqueles que o amam, dos que foram
chamados de acordo com o seu propósito. Pois
aqueles que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos”
Romanos 8:28-29

notícias
da semana
Bem-vinda Deise!

Módulos Temáticos

Inscrições para o
SUMMIT DIADEMA

III Encontro de Capacitação
do Ministério Infantil - 22/09

Almoço e Restauração - Hoje

Estamos finalizando a 3a. rodada de
módulos temáticos deste ano. Hoje
teremos aula normal após o culto.
1. Bases da Fé. Local: Templo dos
japoneses
2. Intercessão e Batalha Espiritual.
Local Templo.
3. Rota 66 - Livro de Atos. Local: Sala
do Culto Infantil

Pedimos a ajuda de todos na
divulgação do Summit, e a partir de
agora, incentivando as pessoas a
fazerem a sua inscrição, tanto pelo site
da Willow como aqui na igreja mesmo.
Leve os folders gerais que temos na
mesa do Summit junto com a folha de
inscrição. O valor com desconto é de
R$ 80,00 até 30/09/12.

Todos estão convidados a permanecer
para o almoço que será servido logo
após a Escola Dominical. Em seguida,
teremos as atividades do Restauração.

Reunião geral com
coordenadores do
Summit - 01/09, 9:00hs

Dia da Melhor Idade - 16/09

Na programação do dia haverá palestras
sobre Desenvolvimento motor e ensino
lúdico, Distúrbios de comportamento e
A espiritualidade da criança.
Público alvo: todos que trabalham no
ministério infantil, pais e responsáveis,
e todos que se interessarem pelo tema.
Horário e Local: das 9h00 às 16h00,
aqui em nossa igreja
Valor: R$ 15,00 (incluso café da
manhã, coffee break e almoço)
As inscrições já estão abertas pelo
link: http://www.imel.org.br/ded/
capacitacao/
Mais informações com: Vera
Karasudani (secretaria)/ Carla e Lelo
(coordenação geral)

É com muita alegria que recebemos
hoje em nosso meio a presença da
Deise Nishimura. Atuante na área de
saúde do trabalho e sustentabilidade
da Alcoa, ela trará um testemunho hoje
sobre “Acessibilidade: Uma experiência
pessoal e o Reino de Deus”. O pregador
será o Marcos Abe.

Assembleia Extraordinária Próximo domingo, 02/09/12
Não deixe de participar da próxima
Assembléia que acontecerá no próximo
domingo, dia 02 de Setembro, das
11h00 às 12h00. Temos assuntos
importantes para compartilhar com
toda a igreja, incluindo o Summit e
projeto de Reforma.

Início das obras de Reforma
Iniciamos na semana passada as obras
de reforma da rampa lateral (parte
da frente do terreno), a fim de que
esta seja utilizada como acesso para o
templo. Em breve, iniciaremos as obras
da reforma da fachada. Aguarde mais
informações na Assembléia do dia 02
de Setembro.

Atenção, todos os coordenadores de
áreas do Summit estão convidados
para uma reunião gera de
alinhamento no próximo sábado, dia
01 de Setembro, aqui na igreja. A
presença de todos é fundamental!

Convide seus amigos para o
Pré-SUMMIT - 15/09
Se você tem amigos para convidar,
aproveite o dia 15/09 para convidálos para fazer uma “degustação” do
Summit. Faremos uma sessão pela
manhã apenas, com duas palestras
(Jim Collins e Bill Hybels), louvor e um
coffee-break. Horário: das 9:00 às
12:00h. Entrada franca.

Convide seus pais, avós e familiares
para participarem conosco nesse dia
especial! Teremos um culto especial
seguido de apresentações e um
delicioso almoço. Aguarde convites na
semana que vem.

eventos do
concílio
Workshop de Celebração próximo sábado
Participe no evento”Celebrando” que
está sendo organizado pelo Ministério
de Celebração do Concílio. Nesse dia
haverá Palestra, Workshop e Culto com
o grupo Vencedores por Cristo.
Taxa: de R$ 40,00 a R$ 50,00
(conforme a data da inscrição)
Local: IMeL de Pinheiros
Mais informações no mural ou no site
do concílio: www.imel.org.br

feliz
aniversário!
Cantinho Pessoal
Aniversariantes
26... Robson K. Miamoto
28... Umbelina Nascimento de Souza
29... Ângela Maria da Silveira
29... Waldsney de Oliveira (Waldo)
30... Rosemeire Paim Medina

Parabéns!

