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.

Reunião de Oração

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

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.

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
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Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
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reflexão

O chamado para fazer
Discípulos - II parte

“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
Nesta segunda parte do texto, exploramos a tarefa de
fazer outros discípulos de Jesus Cristo. Vemos no texto
de Mateus que trata-se de uma ordem, e não algo
opcional. Sendo assim, fazer discípulos é uma questão
de obediência. Trata-se também de uma ordem dada
a todos! Todos quantos já são discípulos de Jesus
Cristo; todos quantos já assumiram o compromisso
de viver em completa submissão e obediência Cristo.
Temos sido obedientes ao nosso Mestre, neste
aspecto?
Respondida esta primeira e mais básica questão,
a pergunta seguinte trata do COMO. Como fazer
discípulos? Se Ele é o nosso Mestre, temos que
aprender DEle como cumprir esta tarefa. Duas
palavras chaves se destacam quando observamos
a sua maneira de fazer discípulos: encarnação e
convivência.
1) Encarnação e modelo - Para fazer de nós seus
discípulos, primeiramente Jesus se encarnou, deixou
continua

notícias
da semana
continuação

sua glória e veio viver entre nós (Jo. 1:13,14). Desta forma, Ele tornou-se
o modelo que nós precisávamos ter. “Em Jesus, nós vemos Deus como é, e
o Homem como deveria ser”. E agora, Ele nos chama a encarnar esta Palavra
em nossa própria vida a fim de nos tornarmos modelo uns para os outros.
Veja o exemplo de Paulo ( I Co. 11:1).
2) Convivência - Mas não basta apenas ter um modelo. É preciso conviver
bem de perto com esse modelo para poder aprender dele. Jesus fez isto
convidando os seus discípulos para estarem com ele (Mc. 3;14). E Ele
os ensinou andando com eles pelas ruas da Galiléia, servindo com eles,
comendo com eles, enviando-as a ministrar ao povo, etc.
Então, resumindo, discipulado é ensinar com a própria vida. E discipulado
exige relacionamento, envolvimento de vida pra vida. Você está disposto
a pagar o preço de fazer isto? Está disposto a superar seus temores e
resistências?
Se queremos crescer saudavelmente, temos que estar envolvidos numa
relação de discipulado, seja discipulando alguém mais novo na fé, seja
sendo discipulado por alguém mais maduro. Onde você está? O que
Deus está pedindo de você neste momento? Quais são os passos práticos
que você pode tomar a fim de colocar em prática este mandamento?
(resumo da mensagem de 17/02/13 - Pr. Kátia M. Okada)
Muito obrigado pela
participação!

No domingo passado, dia 17/02,
tivemos a Assembleia da igreja
com a presença de cerca de 80
pessoas. Ficamos muito felizes com
a participação e o interesse de todos
que permaneceram. Agradecemos pelo
apoio e contamos com o engajamento
de todos para mais um ano de serviço
e muitos desafios.

Novos delegados

Na Assembleia do domingo passado,
foram eleitos os novos Delegados
para o ano de 2013. Lembrando que
agora eles têm uma função dupla: 1)
representar a Igreja perante o Concílio;

e 2) servir como interlocutores entre
a igreja e liderança. Vamos orar por
eles, para que tenham a sabedoria do
Senhor para esta função. São eles:
Titulares: Rafael Imuta (Téo), Marcos
Soga (Soguinha) e Vanessa Samejima
Suplentes: Rodrigo Makoto, Verônica
Nascimento e Paulo Dias Campos

Funções e Ministérios 2013

Foi aprovado também pela Assembleia
o Relatório da Gestão de Ministérios,
com todos os nomes apresentados
(líderes e coordenadores apenas). Veja
a lista completa no mural.

Escola Dominical 2013

A partir de hoje, reiniciaremos as
aulas da escola dominical, tanto para
as crianças como para os jovens e
adultos (módulos).

Módulos para jovens e
adultos

Convidamos toda a igreja a participar
do módulos que recomeçam hoje.
Caso você ainda não tenha se inscrito
em algum módulo, veja abaixo e
escolha aquele que mais lhe interessa.
Horário: das 11 às 12h.
1. Atos
Público alvo: Todos os interessados
Prof. Edson Samejima
Local: Templo antigo (atual espaço
do cultinho infantil)

2. Bases da Fé

Público alvo: as pessoas novas
que têm interesse em conhecer os
fundamentos da fé cristã.
Profªs.: Arlete Simões e Verônica
Local: Antiga sala do Cultinho

3. Membresia e Metodismo

Dominical. Como no ano passado, as
atividades acontecerão sempre aos 4os
domingos.

1ª Vigilia de Oração - próxima
sexta-feira
Venha participar da primeira vigilia do
ano. Juntos, vamos adorar a Deus e
orar para que este seja mais um ano de
vitórias em nossa igreja!
Dia 01 de março (sexta-feira), das 20
às 24h.

1ª Capacitação dos novos
líderes, interessados e
Co-líderes.

No dia 02/03 realizaremos a nossa
1ª Capacitação dos novos líderes,
interessados e co-líderes. É uma
iniciativa da Equipe dos Grupos
Pequenos, com o objetivo de explicar o
que é um Grupo Pequeno e abrir espaço
para tirar dúvidas. O nosso público alvo
são os novos líderes, interessados em
montar um novo grupo e co-lideres.
Mais informações com: Ko, Alice, Lucas
e Yumi.

Público alvo: os que se tornaram
membros recentemente, tanto
batizados como transferidos de
outras igrejas. Também voltado para
pessoas que desejam fazer uma
reciclagem).
Profª.: Pra. Kátia Okada
Local: Templo principal

Cantinho Pessoal

RestaurAÇÃO e
Almoço - hoje

Aniversariantes
25... Solange Takeda
02/03... Marcel Nomoto

Hoje teremos almoço na igreja
seguido da atividade do Restauração.
Todos estão convidados a permanecer
para o almoço, logo após a Escola

Oração pelos enfermos
1) Agradecemos pelas orações em
favor da Patrícia Fuji. A cirurgia correu
conforme o planejado e ela já teve alta.
Está se recuperando bem em casa.
2) Vamos continuar intercedendo pelo
nosso irmão Seian, que segue no mesmo
estado. Oremos pela família também.

Parabéns!

