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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
Como é feliz aquele cujo auxílio
é o Deus de Jacó,
cuja esperança está no Senhor, no seu Deus,
que fez os céus e a terra,
o mar e tudo o que neles há,
e que mantém a sua fidelidade para sempre!
Ele defende a causa dos oprimidos
e dá alimento aos famintos.
O Senhor liberta os presos,
o Senhor dá vista aos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.
O Senhor protege o estrangeiro
e sustém o órfão e a viúva,
mas frustra o propósito dos ímpios.
O Senhor reina para sempre!
O teu Deus, ó Sião,
reina de geração em geração.
Aleluia!
Salmos 146:5 a 10

notícias
da semana
Louvorzão - 19/11

No dia 19 de novembro teremos o
Louvorzão na IMOSP.
Endereço: R. Mamoré, 71 - Bom Retiro
- São Paulo
Aguarde mais informações nos
próximos boletins.

Curso de Educação de Filhos começa hoje
As pessoas que fizeram a pré inscrição
para o Curso de Educação de Filhos
devem procurar o Sr. Kazuo Abe
após o Culto para confirmar a sua
vaga. Informamos que este curso será
ministrado periodicamente por isso,
caso alguém fique sem vaga agora,
poderá fazer o curso posteriormente.

Participe dos módulos!

Estamos continuando a 3ª rodada de
módulos deste ano. Veja abaixo os
assuntos:
1. Missões e a Igreja Local (Pra.
Kátia e Pr. Rodolfo - templo)
2. Preparando-se para o Ministério
(Edson Samejima - o local mudou para
a sala do culto infantil)
3. Curso de Educação de Filhos
(pequenos) (Sr. Kazuo Abe) - no
mezanino.

Reunião da Liderança
Ampliada - 18/11

Todos os líderes, responsáveis por
atividades e delegados são convidados
a participar da próxima Reunião da
Liderança Ampliada. Será no dia 18/11
às 20h30 aqui na igreja.

Voluntários para o 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.
Estamos precisando de alguns de
voluntários para ajudar na cozinha e
no apoio de infraestrutura. Caso você
possa ajudar em alguma destas áreas,
favor falar com o William Torita ou
Pra. Kátia.

Adorarte - 2012

Data: 20 a 29 de janeiro de 2012
Local: IMeL Itapevi
Mais informações nos próximos
boletins.

Curso de Inglês para Adultos
Nível Básico 2012
Professoras: Arlete Simões e Marlene
Nascimento
Aulas: turmas à tarde e à noite - 2x
semanais
Local: IMeL Diadema
Formulários na Recepção
Mais informações com Arlete

Férias Pr. Rodolfo

Comunicamos que o Pr. Rodolfo estará
de férias dos dias 7 a 15 de novembro.
Oremos para que seja um tempo de
renovação e descanso para ele e sua
família.

cantinho
missionário

dicas &
eventos

Missão de curto prazo para o
Nordeste

The Global Leadership
Summit 2011

1. Agradecimentos e Oração
Gostaríamos de agradecer pelas
pessoas que se dispuseram a ir para
Jaboatão, na Missão de curto prazo no
próximo período de férias de Janeiro
(14 a 22/01). O plano é realizar uma
EBF e/ou algum tipo de atendimento
médico ou odontológico. Continuem
orando para que apareça algum destes
dois profissionais citado acima, e caso
você tenha o desejo e disponibilidade
de participar deste projeto, por favor,
entre em contato com o Pedro, Nice e
Simone.
2. Doações
Estamos arrecadando alimentos
não perecíveis, oferta (alimentos),
roupas para adultos e crianças para
enviar para Jaboatão, PE. As doações
poderão ser entregues até o início de
Dezembro.
Mais informações com Pedro, Nice e
Simone.

Este é um evento anual, promovido
pela Igreja de Willow Creek, que
acontece nos Estados Unidos, e é
reproduzido em diversos países,
inclusive Brasil, por meio de vídeo
conferência. É um excelente evento
de treinamento de liderança, com
preletores renomados, tanto do mundo
secular como cristão. 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
22:30h; e sábado das 9:00 às 17:30h.
Taxa: R$ 110,00 (no local)
Já temos 2 pessoas inscritas da nossa
Igreja. Caso queria participar também,
fale com a Pra. Kátia.

feliz
aniversário!
31/10 Marcos Takehide Watanabe
31/10 Kazuo Abe
01/11 Arlete Simões Pereira
01/11 Priscila Tamy do N. Ozono
02/11 Kunihiro Narimoto
05/11 Décio Toshimitsu Yamamoto
05/11 Jefferson Santos Souza
05/11 Karin M. Takeda Soga

