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

30 de setembro 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

Participando juntos
da graça de Deus
É justo que eu assim me sinta a respeito de todos
vocês, uma vez que os tenho em meu coração,
pois, quer nas correntes que me prendem quer
defendendo e confirmando o evangelho, todos
vocês participam comigo da graça de Deus.
Deus é minha testemunha de como tenho saudade
de todos vocês, com a profunda
afeição de Cristo Jesus.
Esta é a minha oração: que o amor de vocês
aumente cada vez mais em conhecimento e em toda
a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim
de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo,
cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio
de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.
Filipenses 1:7-11

notícias
da semana
Almoço e Restauração - hoje

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

Módulos de treinamento do
Summit - setembro/outubro

Nestes próximos 2 meses estamos
oferecendo alguns módulos práticos
de treinamento. São voltados tanto
para os voluntários do Summit como
as pessoas que atuam nos ministérios
e projetos da igreja. Veja abaixo mais
informações sobre temas e horários:

Tesouraria
Descrição: Curso básico de controle
financeiro e tesouraria, aplicado às
necessidades atuais da Igreja.
Público-alvo: pessoas que possuam
interesse de ministrar na área financeira
e líderes de ministérios.
Professora: Vanessa Samejima
Datas: 23/09, 07/10 e 14/10 nos
horários da Escola Dominical
Local: Sala do culto infantil

Promoção e Organização
de Eventos
Descrição: Um curso de capacitação
sobre como planejar, divulgar e
organizar eventos (Ex. Summit,
Undokai, Chá de Mulheres, Encontro
de Líderes, etc).
Público-alvo: líderes de ministérios e
pessoas que atuam nos mais diversos
eventos da Igreja

Professora: Val S. Huang
Data: 06/10 - sábado - das 9h as 13h
Local: Sala do culto infantil

“Catering”
Descrição: Treinamento de capacitação
para serviço de buffet e alimentação
em eventos.
Público-alvo: para quem atua no
ministério de cozinha, voluntários do
Summit e interessados.
Professora: Ana Maria - copeira
chefe e responsável pelo treinamento
de pessoal da Empresa Pocker
Gastronomia.
Datas: 29/09 e 06/10 das 14h às 18h.
Local: Templo dos japoneses

Inscrições para o
SUMMIT DIADEMA

Atenção!! Hoje é o último dia para
fazer a inscrição para o Summit pelo
valor com desconto (R$ 80,00). As
inscrições podem ser feitas pelo site
www.summitbrasil.org (clicar na
aba “inscrição” e depois “Diadema”).
Ou aqui na igreja mesmo, no “stand”
do Summit. Basta preencher a ficha de
inscrição e efetuar o pagamento em
cheque. Aguarde o folder específico
do Summit Diadema no próximo
domingo.

Grupo Escoteiro

Informamos que as vagas para o
Grupo Escoteiro Leão de Judá estão
encerradas para este semestre.
As pessoas interessadas poderão
preencher uma ficha de espera.
Mais informações com Kátia Sawaki e
Simone Gouveia

Vigília de Oração - 26/10
(sexta-feira)

Vamos orar e adorar a Deus juntos
numa noite especial.
Reserve essa data. Será uma bênção
estarmos unidos em oração
uns pelos outros; pela Igreja; pelo
Summit e muito mais!

eventos do
concílio
Conferência Desenvolvimento
Comunitário - 1 a 4 de
Novembro
A AME - Rede SOS Global e a Igreja
Presbiteriana em Alphaville estão
promovendo a Conferência de Socorro
e Desenvolvimento Comunitário
Integral Pós-Catástrofe de 01 a 04
de Novembro. Haverá pregações,
palestras, oficinas, testemunhos, e

apresentações para preparar para
servir e desenvolver projetos de
ajuda e reconstrução de vidas em
comunidades vítimas de desastres
humanos e catástrofes da natureza.
Local: Igreja Presbiteriana em
Alphaville. Largo da Igreja 1,
Alphaville, Santana de Paranaíba - SP
Investimento: R$ 80,00 - inclui
inscrição e coffee-breaks.
Mais informações:
www.sosglobal.org.br

Cantinho Pessoal
Aniversariantes

30... Eliel Frota Caneparo
02... Guilherme Eiki Soga
03... Priscila Watanabe Tachibana

Parabéns!

SUMMIT 2012

Condoleezza Rice,
ex-secretária de Estado dos
EUA, esteve presente como
líder em vários eventos
importantes para o mundo.
No Summit, ela contará o que
aprendeu com essa trajetória.
Dentre os preletores deste ano estão:
Condoleeza Rice (ex-secretária dos
Estados Unidos), Bill Hybels (Fundador
e pastor sênior da Willoow Creek
Community Church), e um preletor ao
vivo: Luiz Sayão (pastor batista, escritor,
professor, mestre pela USP).

