anotações

03 de abril de 2011
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
Pra. Kátia Okada
Pra. Shinobu Nagata
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 VESPERTINO
Responsáveis: Pra. Kátia
e Pedro Correia
Horário: domingo às 18h15
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 09h00
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45

IMORTAL - grupo de street dance
Responsáveis: Cintia e Danilo Hirayama
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Responsável: Pedro Correia
Horário: terça-feira das 19h30 às 21h00
GAMES - Grupos de Apoio, Comunhão,
Evangelismo e Serviço
Responsável: Maurício Huang
Encontros dos grupos nas residências e
em outros locais
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE MULHERES
Responsável: Arlete e Valdete
Horário: sexta-feira das 14h00 às 16h00

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

Futuro
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês
(1Pe5.7)

O cinema já produziu muito filme sobre o futuro. Livros de ficção
futurista não faltam nas livrarias. O interesse pelo futuro é grande,
talvez até maior do que pelo presente. Futuro e curiosidade andam
juntos. Foi graças à curiosidade que a ciência evoluiu e tem ajudado o
ser humano a viver melhor.
Mas, por outro lado, o desejo de conhecer o que não pode ser
conhecido tem levado pessoas a situações de insegurança, medo e
apreensão. Se você pudesse conhecer o futuro, gostaria mesmo de
fazê-lo? Uma vez conhecendo-o, enquanto espera aquelas situações
indesejáveis que certamente virão, como viveria hoje?
O apóstolo Paulo não sabia dos detalhes, mas esperava dias bem
difícieis em Jerusalém, o centro do pensamento juda� �co, que,
apoiado pelo governo, resistia e se opunha ao pensamento cristão.
Decidir ir a Jerusalém era como escolher a morte. Todavia, Paulo,
impelido pelo Espírito de Deus, estava de partida.
As viagens missionárias de Paulo tinham um aspecto interessante.
Ele era avisado pelo Espírito Santo sobre as prisões e o sofrimento que
o aguardavam. Mesmo assim, Paulo nunca fugiu de seu ministério.
A verdade é que nós não recebemos aviso prévio sobre o que nos
acontecerá. Temos às vezes certas “pistas” sobre o que virá, sendo
o suficiente para sentirmos medo. Aliás, o medo é característica do
ser humano. Não há nada de errado em sentir medo, mesmo sendo
cristão. Todos sentem. O que nos anima é o fato de que a presença
do Espírito Santo em nós dá-nos condições de lidar com o medo.
Podemos vencê-lo. Podemos contar com a presença de Deus, sempre
ao nosso lado, mesmo quando “andamos no vale da sombra da morte”
(Sl 23). Ven ha o que vier, podemos confiar. Não é questão de coragem,
mas de confiança em quem pode cuidar de nós.

(Pão Diário 7, José Eduardo Dias, 19 de Julho)

notícias da
semana
Programação de Páscoa
Estamos nos aproximando da Páscoa,
um dos eventos mais importantes do
nosso calendário cristão. Vamos nos
preparar em oração ao longo destas
próximas semanas. E programe-se
desde já para participar nas atividades
que teremos na igreja:
17/04 (domingo) 9:00h - Culto especial de Páscoa (foco
evangelístico)
11:00h - Brunch (Café da manhã
especial)
22/04 - Vígília de oração (sexta-feira
santa)
24/04 - Culto com santa ceia
Convide desde já seus amigos e
familiares para celebrarem conosco no
dia 17 de abril.

Recesso dos Módulos
Estamos encerrando a primeira rodada
de módulos neste domingo, dia 03/04.
Nos próximos domingos, dias 10, 17 e
24 estaremos de recesso em função da
Páscoa e de algumas outras atividades.
A segunda rodada de módulos terá
início no dia 01 de Maio. Os assuntos
serão os mesmos, porém as turmas
deverão fazer o rodízio. Pense qual o
assunto você vai querer estudar.
Retiro de Jovens Casais
Está acontecendo neste final de
semana o retiro de jovens casais,
tendo como preletor do Pr. Daniel Abe.
Temos 20 casais participando. Vamos
orar para pelo retorno deles, que será
hoje à noite, e para que esse tempo
de reflexão e comunhão traga muitos
frutos na vida de cada um dos casais
participantes.

Novo Projeto Restauração - 17/04

Calendário de Atividades 2011

Agradecemos a todos que participaram
do Projeto Restauração no último
domingo. Tivemos a presença de
cerca de 30 pessoas. Aproveitamos
para convidá-lo a participar do nosso
próximo encontro.
Data: 17/04
Horário: 13:30 as 15:30
Local: templo de baixo
Mais informações com a Priscila Shimizu

Na recepção encontra-se o calendário
completo de atividades do ano
(eventos maiores). Pegue uma cópia
e tenha-o sempre à mão para poder
acompanhar as atividades da igreja.
P.S. Os eventos em vermelho
são eventos do Concílio e não
necessariamente acontecerão em
nossa igreja. Os locais serão divulgados
posteriormente.

1º Encontro de Líderes de Grupo
Pequeno - 30/04
No dia 30 de abril teremos o encontro
dos líderes de Grupo Pequeno para
conversarmos sobre os grupos, as
mud anças e atividades deste ano.
Convidamos todos os líderes a
participar e incentivamos que tragam
novos líderes em potencial dos seus
grupos também. O encontro será de
manhã a partir das 8 :30 na igreja.
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 Salvaçao, Metodista Livre, Metodista
Wesleyana e outras). Será um evento de
um dia inteiro, culminando com uma
Celebraçào com Santa Ceia, das 16:00h
às 19:00h. Os objetivos são celebrar a
nossa unidade e resgatar a mensagem
de Santidade, dentre outros. Aguarde
mais informações e programe-se para
participar!

feliz
aniversário!
03... Verônica S. do Nascimento
04... Ana Luca Simizu
04... Lídia Narimoto Matsuura
06... Marcos Junji Yoshikawa
08... Carina Yamamoto

