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04 de março 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
O Preço do Discipulado
Uma grande multidão ia acompanhando
Jesus; este, voltando-se para ela, disse:
“Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua
mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e
irmãs, e até sua própria vida mais do que a
mim, não pode ser meu discípulo. E aquele
que não carrega sua cruz e não me segue
não pode ser meu discípulo.
Lucas 14:25-27

notícias
da semana
Novos Módulos

domingos, mantemos o culto em
língua japonesa com a colaboração da
Pra. Mika Niwa. Continuamos com o
trabalho de visitação aos idosos.
Mais informações com a Pra. Carmem
(2366-0450) ou Pra. Mika
(2577-6876)

Convidamos toda a igreja a participar
dos novos módulos da Escola
Dominical que começam hoje.
- Bases da Fé - Profs: Arlete e
Verônica
O curso destina-se aos interessados
em conhecer as bases ou princípios
fundamentais da fé e da vida cristã,
e também para aqueles que tem
interesse em se batizar. Local: Sala do
Mezzanino.
- Missão Urbana - Prof. Pr Junior
(Igreja Capital Augusta)
Compartilhamento sobre missão
urbana, baseado nas experiências e
vivências pela Igreja Capital Augusta
sobre como evangelizarmos os
diferentes tipos de pessoas. Ótima
oportunidade para aprendermos e
aplicarmos os ensinamentos dentro de
nossa realidade em Diadema.
Mais informações com Dani Hirayama

Batismo - 22/04

Curso de Evangelismo próximo sábado, 11/03

O próximo será realizado no mês de
Abril. 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.

Atenção, hoje é o último dia para
fazer a sua inscrição para o curso de
evangelismo!! Voltado para as pessoas
que têm interesse em preparar-se
melhor para transmitir as boas novas
do Evangelho. Faça a sua inscrição
hoje mesmo, logo após o culto.
Taxa: R$ 15,00. Horário: das 9:00 às
13:00h. Não haverá almoço.

Coral para a Páscoa

Almoço - próximo domingo

feliz
aniversário!

Excepcionalmente teremos dois
almoços neste mês. O primeiro será
no próximo domingo com o objetivo
de arrecadar fundos para o Chá de
Mulheres (dia 19/05), e o outro será
no 4º domingo normalmente.

Cultos domésticos - Trabalho
em Japonês

Reiniciaremos os cultos domésticos na
residência da família Ozono a partir do
dia 13/03 às 14h. Lembrando que nos
1ºs domingos o grupo dos japoneses
está participando nas atividades
da igreja da Saúde, e nos 2ºs e 3ºs

Se você deseja participar do Coral,
entre em contato com a Denise Sousa.
Os ensaios já começaram. Sábados das
14h30 às 16h00 na igreja.

04/03 Luiz Rafael Gouvea
07/03 Kazushigue Koshiyama
08/03 Celso Arimitsu

relatório financeiro
No último boletim foi colocado
a tesouraria jan/11, abaixo
o relatório correto.
Janeiro/2012
Receitas		
Dízimos
32.014,02
Ofertas
2.248,00
Ofertas Jaboatão
2.044,00
Total
36.306,02
Despesas
Remessa cx central/contab
4.268,76
Honorários/encargos
15.777,94
Ofertas missões/prelet. convidados
1.100,16
Oferta Camboja
515,00
Oferta Myanmar
510,00
Oferta Jaboatão
3.044,00
Fundos manut/constr/provisão		
5.592,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
4.453,05
Livros - Vitória/Pão Diário
701,00
Diversos
872,45
Total
36.834,36
Saldo do mês
Saldo anterior
Saldo a transportar

(528,34)
3.030,95
2.502,61

