anotações

01º de maio 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
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$ 15,00/mês. Falar com a Lucy.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
GAMES - Grupos de Apoio, Comunhão,
Evangelismo e Serviço
Responsável: pr. Rodolfo Veronese
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais

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
Grupo Escoteiro
Responsável: Paulo Dias Campos
Horário: domingo das 14h00 às 16h00

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 de manhã.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Manual
“Toda a Escritura é inspirada por
Deus” - 2 Tm. 3.16
Tudo que a indústria lança no mercado deve ser
acompanhado de um manual. O propósito é que o
proprietário saiba como usar o objeto sem colocar em
risco a saúde de ninguém. O problema é que nem sempre
os manuais são claros o suficiente e fáceis de seguir.
Certamente os autores de manuais discordarão. Mas há
pessoas que se sentem incomodadas quando adquirem
algo que exige a leitura do manual para a devida
montagem. Sabem que terão problemas e perguntam-se
se são mesmo inteligentes o suficiente para acompanhar
o raciocínio do fabricante. Deveria ser simples, mas nem
sempre é, a começar pelo fato de que certos manuais
apresentam equívocos, linguagem demasiadamente
técnica, quando não problemas de tradução. Às vezes
complicam e não explicam.
Quando Deus criou o homem, preocupou-se em deixar
uma espécie de manual para que o ser humano soubesse
como deveria viver. Homens divinamente inspirados
escreveram aquilo que Deus achou importante deixar
registrado. Assim não haveria dúvidas sobre o propósito
da criação.
A Bíblia não é um livro de ciências, nem tem a
preocupação de provar teorias a respeito de Deus. Você
já viu algum manual que, antes de falar do produto,
apresenta um texto introdutório sobre o autor, explicando
onde nasceu, quem eram seus pais, qual a cor de sua pele,
seus pratos preferidos e coisas assim? Assim a Bíblia não se
preocupa em descrever cada detalhe, nem em explicar os

continuação - reflexão

mistérios do universo. A Bíblia concentra-se no propósito de Deus para o ser humano.
Leia a Bíblia e gaste tempo estudando-a. Permita que ela seja a verdadeira luz que
dirige a sua vida. Peça a Deus que abra seu entendimento. É fundamental que
compreendamos o que Deus deseja para cada um de nós.
Enquanto não entendermos este ponto, somos como o consumidor que não vê
nenhum sentido para tantos parafusos, peças e o próprio manual.
Pão Diário 7, 28 de outubro, José Eduardo Dias

Chá da Amizade -28/05

notícias da
semana
2ª Rodada de Módulos
Estamos reiniciando hoje, dia 1º de
Maio, a segunda rodada de módulos.
Serão ministrados os mesmos assuntos,
porém, as turmas deverão fazer o
rodízio. Veja em qual voce gostaria de
participar desta vez:
1) Panorama do Novo Testamento Profª Arlete Simões
2) Livro bíblico de Juízes - Pr. Rodolfo
Veronese
3) Quem são os metodistas livres - Prª
Kátia Okada

1º Encontro das Igrejas - 21/05
Todos os líderes e responsáveis de
atividades estão convidados a participar
deste 1º encontro deste ano das Igrejas
do Concílio Nikkei. Será na Igreja de
Pinheiros, das 9 às 15h. Teremos o
privilégio de ter o Dr. Howard Snyder
como preletor, tratando do tema: Igreja
relacional. Não perca! Aguarde mais
informações.

Restauração. Convide seus amigos e
programe-se desde já para permanecer
após as atividades da manhã.

Celebração do Coração
Aquecido - 21/05
Atenção, reserve esta data para
participar de uma grande Celebração,
no Ginásio do Ibirapuera, com todas as
Igrejas de origem Wesleyana (Metodista
do Brasil, Holiness, Exército da Salvação,
Metodista Livre, Metodista Wesleyana
e outras). Será um evento de um
dia inteiro, culminando com uma
Celebração com Santa Ceia, das 16 às
19h. Os objetivos são celebrar a nossa
unidade e resgatar a mensagem de
Santidade, dentre outros. Encorajamos
a todos os membros que participem
deste evento. Mais informações no
mural. Temos flyers na recepção.

Espaço Restauração e Almoço
- 22/05
Neste mês de Maio, o nosso almoço
será no 4º domingo, dia 22. Em
seguida, haverá a atividade do projeto

dica de
leitura
“A Igreja: agente de transformação”,
é o título do novo livro sobre Missão
integral, organizado por René Padilla
e Péricles Couto. É uma coletânea de
artigos escritos por autores latinoamericanos e brasileiros. Vale a pena
conferir. Temos 6 exemplares para
vender na igreja (custo de R$ 30,00),
mas havendo necessidade, podemos
adquirir mais exemplares.

Data: 28 de Maio
Horário: das 14h30às 17h00
Local: IMeL Diadema
Nesse dia teremos palestra, música,
apresentação de dança, brincadeiras e
presentes. Convide as suas amigas e ore
por este evento.
Mais informações com: Valdete, Arlete
e Tida.

Preparação para Batismo
Atenção, estamos iniciando a os
estudos bíblicos de preparação para o
batismo. As pessoas que têm o desejo
de se batizar ou de conhecer melhor o
significado do batismo, pdem falar com
um dos pastores os líderes dos grupos
pequenos. Será um prazer conversar
com você.

A Imel Diadema está no
Facebook e Twitter!

Se você participa em uma dessas 2
redes sociais, faça parte (Facebook) ou
siga (Twitter)!
www.facebook.com/imeldiadema
www.twitter.com/imeldiadema

feliz
aniversário!
24/04 Ruth Leiko A. Yamauchi
25/04 Alice K. Suzuki Yamamoto
26/04 Érika Yukari Onishi
27/04 Priscila Narimoto Shimizu
27/04 Zilma Jorge O. Cardoso
28/04 Roberto Norio Yamamoto
29/04 Marcos Hitoshi Soga
01/05 Elieth Watarai Torita
01/05 Nobuko Ozono
02/05 Paulo Miguel B. J. Lima
05/05 Kiyoka Santanda
05/05 Morihiro Yamauchi
08/05 Orlando S. Nakamura

Parabéns!

