anotações

nossas atividades
Culto Matutino

Todos os domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico
(Escola Dominical)

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
sábados, das 9 às 11h. Interessados em
conhecer o movimento escoteiro, entre
em contato com a secretaria da igreja
no tel. 4057-3779.

Aulas de Inglês

Adultos
2ª feira - 18h30 às 20h00
6ª feira - 10h30 às 12h00
Adolescentes
6ª feira - 16h30 às 18h00

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 Ensaio do Coral
assuntos.
Todo sábado das 14h30 às 16h00.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

SACODE
Todas as quartas-feiras, das 14h30 às 16h00.

10 de fevereiro de 2013
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
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reflexão

O Chamado a ser
Discípulos de Jesus Cristo

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinado-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei”.

Mt. 28:19,20
O que significa ser um discípulo de Jesus? Segundo a tradição
judaica, o discípulo é um aprendiz, completamente submisso,
que imita seu Mestre, acreditando que um dia será como
ele. Na perspectiva do apóstolo Paulo, ser um discípulo de
Jesus significava seguir a Jesus com a intenção de se tornar
semelhante a Ele. (Gl. 2:20; 4:19).

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.

E você, tem sido um autêntico discípulo de Jesus?
Um autêntico cristão cidadão?
Relembrando que ser um cristão cidadão significa ser alguém:
1) que prega e vive um cristianismo sério e comprometido;
2) que está num processo constante de crescimento, alimentado pelas disciplinas espirituais;
3) zeloso em espalhar as boas novas do Evangelho, com um
forte preocupação com as questões sociais;
4) que está sendo capacitado a exercer seus dons,talentos e
vocação profissional a serviço do Reino de Deus;
5) vivendo uma vida cheia do Espírito Santo.
Um desafio tremendo, que não conseguimos cumprir sozi
nhos. Porém, se tivermos a disposição de seguir a Jesus, com
todo o nosso coração, a promessa é de que o Espírito Santo
nos capacitará e encherá de poder (At. 1:8). Esta é a jornada
mais fascinante que se apresenta diante de nós. Pronto para
dar o primeiro passo? Ou, para continuar dando os passos,
ao lado do Mestre? Ele espera a sua resposta de obediência.

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

(Resumo da mensagem de 03/02/2013 - Pr. Kátia Okada)

Reunião de Oração

Aulas de Teclado

• Todas as terças-feiras, das 19h30 às
Todas as terças-feiras das 15h30 às 16h30
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• 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.

notícias
da semana
I Reunião Geral dos Líderes
de Grupo Pequeno - próximo
sábado

à igreja, etc)
•Ser o porta-voz da igreja nas As
sembleias Gerais
Requisitos para ser um Delegado
•Ser membro em plena comunhão da
igreja
•Não ser membro da liderança estratégica (para poder atuar com imparcialidade)

Assembleia Geral com eleição
dos delegados - próximo
domingo

Volta da Escola Dominical

No dia 16/02 acontecerá a 1ª Reunião
Geral dos Líderes de Grupo Pequeno às
8h30 na igreja. A presença dos líderes
é imprescindível, pois teremos somente
uma reunião por semestre.
Maiores informações com Ko

Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da
próxima Assembleia que acontecerá no
dia 17/02, das 11h às 12h. Contamos
com a presença de todos os membros. Se
você tem dúvida quanto à sua membresia, dê uma olhada na lista de membros
que está afixada no mural na entrada
do templo.

Orientações para a eleição de
Delegados
No domingo que vem elegeremos três
delegados como representantes da Igreja.
A liderança fez uma revisão do papel e
das responsabilidades destes delegados.
Leia abaixo, e com base nestes critérios,
escolha os seus candidatos:
Papel perante o Concílio - servir de elo entre
a igreja e o Concílio:
•Representar a igreja local (nas votações e
discussões de temas)
•Comunicar as decisões do Concílio e
outras informações relevantes.
Papel perante a Igreja: servir de interlocutor
•Acompanhar e fiscalizar as decisões e
planos da liderança
•Convocar Assembleias Extraordinárias
quando houver necessidade (ex: mudança de pastor, problemas no direcionamento que a liderança estiver dando

Comunicamos a todos que as atividades
da Escola Dominical, tanto de crianças
como de adultos, retornam no dia
24/02. Nesse período, continuaremos
tendo apenas o culto dos adultos e o
culto infantil.

Inglês

Inscrições abertas para crianças, adolescentes e adultos.
Manhã, tarde e noite.
Investimento: R$ 60,00 mensais - aula
uma vez por semana (1h30)
Se você tem interessse, entre em contato
com Arlete Simões: arletesimoes@terra.
com.br ou 99524-9008

Cantinho Pessoal
Oração pelos enfermos

* Oremos pela Patricia Fuji - ela foi submetida a uma cirurgia na última quintafeira, para retirada de um tumor na
região do estômago. Era uma cirurgia já
prevista, em continuidade ao tratamento
que ela vem fazendo desde o final do
ano passado, no hospital AC Camargo.
Vamos orar por sua plena recuperação.
Ela ficará no hospital por 14 dias.
* Sra. Kimi Kubota - Vamos orar também pela Sr. Kubota, mãe da Maky. Ela
sofreu um infarto na semana passada e
está internada no Hospital Santa Cruz.
Já houve uma boa recuperação, mas
ainda permanece um quadro de arritmia. Vamos orar também por sua total
recuperação e pelo tratamento médico.

Oremos pelos Acampamentos
de Carnaval

Vamos lembrar em oração dos acampamentos de Carnaval que estão acontecendo nestes dias. Diversas pessoas da
nossa igreja estão participando tanto no
DED como nos dois Campings. Algumas
crianças e adolescentes também foram
como acampantes. Oremos para que seja
um tempo proveitoso e de crescimento
para todos os participantes, e pela proteção de Deus durantes todos estes dias.

Aniversariantes

10... Simone Gouveia P. da Silva
11... Lúcia de Fátima Nascimento
15... Daniel Takuya Oji
15... Daniela Hirayama
16... Edilson Yudi Suzuki

Parabéns!

Aulas de Português para
estrangeiros

As pessoas que tiverem interesse nas
aulas de português para estrangeiros,
favor entrar em contato com a d. Carmem Abe (2366-0450).

Eventos do Concìlio
Curso

Os Profetas Bíblicos Isaías, Miqueias, Oseias
e Malaquias e o Evangelho de Mateus.
O curso será ministrado pelo professor
Anderson de Oliveira Lima nos dias 04,
11, 18 e 25 de Março.
Mais informações no cartaz afixado no
mural.

Dia 23/02 às 18h30 - Culto direcionado aos adolescentes. É uma
grande oportunidade de reunir todos os jovens e ouvir a mensagem
com Pr. Rodolfo Veronese. Convide os amigos!

