anotações

31 de julho 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, com músicas e
histórias bíblicas para crianças.

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

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de oração

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

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
secretaria da igreja no tel. 4057-3779, das
13h às 17h, de segunda a sexta. Ou mande
um e-mail para imel-diadema@uol.com.br.

Aulas de inglês

Todas as sextas-feiras, às 16h.

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.

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
“O que queres que eu te faça?”
“Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o
gastardes em vossos deleites”. Tiago 4:3
“Peçam e lhes será dado; busquem e encontrarão;
batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que
pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que
bate, a porta será aberta.
Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará
uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
se vocês, apesar de serem mais, sabem dar coisas
boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês,
que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe
pedirem”. Mateus 7:7-11

notícias da
semana
Módulos recomeçam no
domingo que vem
Atenção! No domingo que vem
reiniciaremos os módulos temáticos
para os jovens e adultos. As crianças
também recomeçarão as suas classes
de escola dominical. Veja quais serão os
assuntos deste mês de Agosto:
1) Estudo do livro de Neemias - com
Luis Carlos Gouveia (Luca)
2) Estudo do livro de Juízes - com Pr.
Rodolfo Veronese
3) Classes de Primeiros Passos e Batismo
- com Arlete Simões e pra. Kátia
4) Classe de Ministérios - com Edson
Samejima (para este módulo é
necessário fazer inscrição prévia, com
o Edson. Módulo voltado para pessoas
que desejam entrar num ministério ou
ser melhor capacitados para continuar
exercendo o seu ministério).

Workshop Terceira Idade
06/08/11
Horário: 9:00 às 14:40h
Local: Igreja Holiness da Liberdade
(R. Pirapitingui, 165 - Liberdade
Objetivo: Experiências das Igrejas
Nikkeis com o trabalho da Terceira Idade
Público-Alvo: pessoas com interesse
nesse Ministério
Inscrições: com Érika no 3881-5195 ou
email: concilio@imel.org.br
Taxa: R$ 15,00 (almoço e material)
Realização: IMEL - área de Serviço à
Sociedade
Mais informações com Priscila Shimizu

Workshop Vocacional - 07/08
Atenção, este encontro será no
domingo que vem, das 14 às 17h. Será

cantinho
missionário
voltado para vestibulandos e para
quem procura informações sobre as
diversas profissões (cursos, primeiro
emprego, mercado de trabalho,
remuneração) e dicas de como
ingressar em um emprego (elaboração
de currículos e dicas de entrevistas).
Inscrição: gratuita pelo site
www.imeldiadema.org.br/
workshopvocacional
Informações: Simone - (11) 4057-3779
das 13 às 17h.

II Talk Show - 20/08
Você tem dúvidas sobre como
se manter fiel a Deus no mundo
corporativo? Como administrar o seu
tempo entre trabalho, família e Deus?
Como ter ambição profissional sem
se deixar corromper pelo que
o mundo oferece?
Venha então participar conosco do
II Talk Show, um evento interativo
onde poderemos conhecer um pouco
da vida de pessoas que venceram
algumas dessas questões.
Local: IMeL Saúde - R. Veriano Pereira, 52
Horário: 18h

UNDOUKAI, a Gincana
japonesa - 04/09
Anote na agenda: 4 de setembro
(domingo), às 9h, será realizado o
Undoukai no Clube Okinawa, de
Diadema. Será um dia cheio com
corridas e bricandeiras, além de comes
e bebes. Reserve a data para se divertir
com toda a família. Mais informações
na secretaria da igreja pelo telefone
4057-3779, das 13h às 17h, de segunda
a sexta.

Coral de Natal
Você quer participar dos treinos para o
Coral de Natal?
Procure a Denise Souza ainda hoje para
dar seu nome e saber mais detalhes.
Os treinos começam em Agosto.

feliz
aniversário!
25/07 Tiyo N. Yamauchi
27/07 Júlia Borges Sousa
01/08 Fernanda Carrilho Soares
02/08 Adriana Nishimura
03/08 Mitsuko Furumura
05/08 José Newton Matias (Zequinha)
05/08 Ailton Joji Fucamizu
06/08 Juliana Ogoshi Takei

De volta ao

Oriente

Faça sua inscrição para o
CONGRESSO AME
07 a 10/09/11
Tema: “De volta ao Oriente”
Já reservou estes dias para participar
deste Congresso Missionário? Falta
pouco mais de um mês! Nossa Igreja
é uma das parcerias da AME para a
realização deste Congresso.
Faça a sua inscrição on-line, no site
da AME (www.amesperanca.com.br),
ou passe seu nome para a Simone, na
secretaria.

Voluntários para o Congresso
da AME
UM RECADO PARA VOCÊ
Atualização cadastral
Estamos atualizando o cadastro da
igreja, e pedimos a todos a gentileza
de preencher ou atualizar os seus
dados (caso tenha havido alguma
mudança nos últimos 2 anos) na
ficha que está sendo distribuída hoje,
junto com o boletim. Caso não haja
alteração nos seus dados pessoais,
não é necessário escrever novamente.
Favor devolver na recepção. Obrigado!

Vamos precisar de voluntários
principalmente no dia 08 (quinta-feira),
quando estaremos responsáveis pela
programação do dia (foco Japão). E
também no dia 10, sábado, no evento
do Diante do Trono. Será um show
beneficente cuja renda total será
destinada aos orfanatos de Myanmar.
Caso você possa ajudar em alguns
destes dias, inscreva-se colocando seu
nome no Flip Chart (na entrada do
salão), ou enviando um e-mail para
imel-diadema@yahoogroups.com
Mais informações com Marcos Abe
ou Pr. Kátia.

