anotações

5 de fevereiro de 2012
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 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
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.

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 Aulas de Inglês
Todas as segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

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.
Expediente da secretaria: de 2ª a 6ª feira das 8 às 12h.
Contato: tel 4057-3779 ou email: imel-diadema@uol.com.br

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Uma igreja renovada pelo
Espírito Santo
“Eles se dedicavam a ensino dos apóstolos e
à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas
maravilhas e sinais eram feitos por meio
dos apóstolos. Os que criam mantinham-se
unidos e tinham tudo em comum. Vendendo
suas propriedades e bens, distribuíam a cada
um conforme a sua necessidade... e juntos
participavam das refeições, com alegria e
sinceridade de coração, louvando a Deus e
tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor
lhes acrescentava diariamente os que iam
sendo salvos”.
Atos 2:42-47

cantinho
missionário

notícias
da semana
Escola Dominical & Módulos

Recomeçamos hoje as classes de
escola dominical para as crianças.
Os módulos para jovens e adultos
recomeçam efetivamente no domingo
que vem, porém hoje teremos um
aula avulsa com o Edson Samejima.
Será no próprio templo, e todos estão
convidados a permanecer. Horário: 11
às 12h

Cursos e Módulos do 1º
semestre

Curso de Inglês

Nível Básico 2012
Professoras: Arlete Simões e Marlene
Nascimento
Aulas às segundas-feiras
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: das 18h30 às 19h30
Início das aulas: 06/Fev
Local: IMeL Diadema
Mais informações com Arlete e
Marlene

Calendário 2012

Você está recebendo hoje um encarte
com todos os cursos (de sábados) que
serão oferecidos neste 1º semestre de
2012 e alguns dos módulos. Haverá
outros que estaremos divulgando
posteriormente.
Escolha o módulo que quer fazer e
coloque o seu nome no flip chart
que está ao lado da mesa do café.
Obrigado!

Estamos soltando hoje o calendário
com as atividades principais da Igreja.
Colocaremos esta agenda no Google
também para facilitar o acesso de
todos, e também para inclusão de
outras atividades e eventos que
vão surgindo ao longo do ano. É
importante que todos prestem atenção
a esta agenda para evitar “trombadas”
no uso dos espaços da Igreja.

Novo Módulo: “Bases da Fé”

Funções & Ministérios

Data: 04/03 a 15/04
Para aqueles que frequentam a igreja
há pouco tempo, ou que já estão há
algum tempo e querem entender um
pouco mais sobre as bases da fé cristã.
Professoras: Arlete e Verônica
P.S. este módulo será oferecido uma vez
a cada semestre.

Curso de Educação de Filhos

Continua neste semestre, com a turma
que iniciou no final do ano passado.
Para mais informações, favor falar com
o Sr. Kazuo.

Esta lista contém os nomes de todas
as pessoas que exercem alguma
função ou ministério na igreja. Guarde
bem a sua folha. Esta é uma forma de
conhecer melhor a estrutura da igreja
e quem é responsável pelo quê.

Reunião sobre Grupos
Pequenos - Segmento dos
Jovens adultos

Hoje, logo após o culto (às 11h),
teremos um bate-papo com todas
as pessoas que têm interesse em
conhecer ou participar de um
grupo pequeno de comunhão. Mais
especificamente, os jovens adultos,
profissionais, tanto solteiros como

casados. O objetivo é saber quem
tem interesse em participar de um
grupo para que possamos remanejar
ou criar novos grupos neste semestre.
Mais informações com o Ko ou os Prs.
Rodolfo e Kátia.

Batismo - 22/04

Aqueles que têm interesse em se
batizar também devem participar da
classe “Bases da Fé”. Mais informações
com Arlete e Verônica, ou um dos
pastores.

Missão de curto prazo
para o Nordeste

Nossos irmãos da Missão Nordeste
para Jaboatão já voltaram com muitas
bençãos e histórias para nos contar e
ouviremos um pouco hoje no culto.
Eles puderam tanto dar como receber
todo o amor de Deus que os motivou a
irem até lá.
Agradecemos todo o apoio e oração
dado pela igreja antes e durante a
missão.

eventos do
concílio
Acampamentos no Carnaval 18 a 22/02
DED - 7 a 11 anos

Mais informações:
www.imel.org.br/ded ou Luciano Nagai
(11) 9506-2594 (coordenador)

Camping 12 a 14 anos

Email: camping12a14@gmail.com

Camping 15 a 17 anos

Email: camping15a17@gmail.com
ou Midori Hosakawa (11) 9757-9595

feliz
aniversário!
06/02 Edson Takeshi Samejima
09/02 Márcio de Oliveira Cruz
09/02 William Hayato Matsuura
10/02 Simone Gouveia P. da Silva

