anotações

31 de outubro de 2010
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o estacionamento da frente (apenas aos
domingos de manhã). A taxa de uso é de R$ 12,00/mês. Falar com a Lucy.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 09h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 09h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00

REUNIÃO DE ORAÇÃO DE
MULHERES
Responsáveis: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00
IMORTAL - grupo de street dance
Responsáveis: Cintia e Danilo Hirayama
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Responsável: Maurício Huang
Encontros dos grupos nas residências
e em outros locais

Equipe de comunicação responsável pelo informativo: Cintia Misikami, Cristina Yumi Fukai, 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 de manhã.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Intercessão pela Nossa Nação
“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graças por todos
os homens; pelos reis e por todos os que exercem
autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila
e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso
é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos e
cheguem ao conhecimento da verdade”
1 Timóteo 2: 1 - 4

notícias da
semana
A CONSTRUÇÃO VAI
COMEÇAR!!

Enfim, vamos começar as obras
para conclusão do nosso templo,
nesta semana. Serão realizadas obras
para colocação do forro, instalação
de luminárias, parte elétrica e
remodelagem do palco. Nesta etapa
não será realizada ainda a colocação do
piso, faremos mais a frente.
A construtora responsável pela
administração e execução da obra será
a Persona. Na parte administrativa e
financeira, teremos a ajuda do William
Torita e Lucy. Vamos orar para que o
Senhor esteja capacitando cada pessoa
que estará trabalhando neste projeto. A
previsão é de 3 meses de obras.

Undoukai
Muito obrigado!

Queremos agradecer a todas as pessoas
que cooperaram, de alguma forma,
na realização de mais um Undoukai.
De forma especial, agradecemos à
equipe das brincadeiras (rapazes),
cozinha, recepção, louvor e prendas. A
todos, muito obrigado pelo empenho!
E louvamos ao Senhor realmente
por ter nos dado um dia muito bom
sem chuva, e pela oportunidade de
conhecer novas pessoas. Neste ano,
tivemos a presença de cerca de 250 a
300 pessoas. Dentre elas, cerca de 40
pessoas estavam indo pela 1ª vez num
evento da Igreja. Agora, o desafio é dar
continuidade a estes contatos por meio
da amizade e dos próximos eventos.

Congresso da AME/Antioquia
- sudeste da Ásia

Início do Escotismo
próximo domingo
Conforme já vínhamos
compartilhando, estamos planejando
recomeçar as atividades do Projeto
de Escotismo a partir do 1º domingo
de Novembro, dia 07/11. A primeira
turma será de LOBINHOS (de 6 a 10
anos). As atividades acontecerão aos
domingos, às 14:00hs. As famílias que
tiverem interesse em inscrever os seus
filhos, pedimos o favor de colocar o
nome do Flip Chart que está na entrada
do salão, para que possamos planejar
a primeira atividade. E vamos orar para
que o Senhor abençoe o reinício deste
projeto.

Faltam apenas 15 dias para a
Conferência conjunta da AME e Missão
Antioquia, sobre o “SUDESTE DA ÁSIA”.
Encorajamos as pessoas que tenham
interesse em missões de curto prazo
na Ásia (especialmente em Mianmar
e Camboja) que participem. Para mais
informações, falar com a Pra. Kátia.
Data: 12 a 15/11/2010
Taxa: R$ 240,00
Local: Vale da Benção, Araçariguama
(Km 50 da Rod. Castelo Branco)
Sites: www.missaoantioquia.com ou
www.amesperanca.com.br

Ministério Japonês

Estamos tentando formar uma equipe
de apoio para o ministério em língua
japonesa. Mesmo que você não fale a
língua, você poderá participar desta
equipe missionária. A Pra. Carmem
Tsuruko Abe se propõe a ensinar a
lingua japonesa para a equipe. Caso
você tenha o desejo de servir nesta
área, favor procurar a Pra. Carmem ou
Kátia.

Concílio Anual
27 e 28/11/2010
Estamos nos aproximando do próximo
Concílio Anual, que será realizado
nos dias 27 e 28 de Novembro de
2010. As sessões de delegados e
pastores serão realizadas aqui em

nossa Igreja, no Sábado (27), e o culto
de encerramento será em São Roque,
no Acampamento Paraíso 48, às 10hs.
Nesse dia não teremos culto em nossa
Igreja, pois iremos todos para lá. A
Igreja disponibilizará um ônibus para
o transporte até o local. A partir do
domingo que vem, vamos começar a
fazer a lista das pessoas que desejam ir
de ônibus. E aguarde mais informações.

Pr. Rodolfo e Família

Estarão de férias entre os dias 30 de
Outubro e 7 de Novembro.

feliz
aniversário!
24/10 Aurora T. Morishita Ushima
25/10 Danilo Yukio Sugahara
26/10 Daiane Satico Yokoo
28/10 Cláudio S. B. Lima
28/10 Mônica Yurie Y. Morishita
29/10 Juliana Koga Pereira
29/10 Paulo Dias Campos
31/10 Marcos Takehide Watanabe
31/10 Kazuo Abe
01/11 Arlete S. P. Lo Russo
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

