anotações

05 de dezembro de 2010
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.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$ 12,00/mês. Falar com a Lucy.

nossas atividades
CULTO MATUTINO
Horário: domingo às 09h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 09h00
ESCOLA Bíblica DOMINICAL
Horário: domingo às 10h45
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
IMORTAL - grupo de street dance
Responsáveis: Cintia e Danilo Hirayama
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Responsável: Maurício Huang
Encontros dos grupos nas residências
e em outros locais

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
O Nascimento de Jesus - Mateus 1:18-21
“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando
Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem
antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo
infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto
ponderava nestas cousas, eis que lhe apareceu, em
sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela
foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e
lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles.”

notícias da
semana
Assembléia Ordinária da
Igreja - Cancelada

Por questões de agenda, a Assembléia
Ordinária que estava programada para
este domingo, 05/12, foi transferida
para o 1º domingo de fevereiro de 2011,
dia 06. Pedimos a todos que anotem
em suas agendas e programem-se
para participar. Teremos assuntos
importantes a tratar. Aguarde mais
informações.

Bate-papo sobre Missões na
Ásia - 11/12

Se você tem interesse em saber sobre
como envolver-se com Missões na
Ásia, haverá um bate-papo neste
próximo sábado, dia 11, no escritório
do Concílio, das 14 às 18hs. Será uma
conversa bem informal e aberta, apenas
para trazer mais informações, levantar
possibilidades de envolvimento, ouvir as
pessoas e orar uns pelos outros. Se você
tem interesse, fale com o Paulo Bettiol.

Natal: A inauguração do
Reino!

Nossa Celebração de Natal será no
dia 19/12 às 18hs, aqui na Igreja de
Diadema.
Convide seus amigos e familiares! Temos
convites à disposição na recepção.
Estacionamento disponível na frente da
Igreja.
Para a confraternização trazer:
• Mulheres casadas - prato de salgado
• Mulheres não casadas - prato de doce
• Homens - suco ou refrigerante

cantinho
pessoal
Muito Obrigada!!!

Queremos agradecer profundamente
a todas as pessoas que cooperaram
para a realização das sessões do
Concílio Anual aqui em nossa igreja,
no sábado passado. De forma especial,
agradecemos ao Lelo e a equipe de
louvor que tocou no sábado, e à Nice
e ao grupo de mulheres que preparou
uma deliciosa refeição para os pastores
e delegados. A todos e todas o nosso
muito obrigado!!

Principais decisões
do 46º Concílio Anual

1) Designação Pastoral 2010
Para a nossa Igreja, permanecem a
Pra. Kátia Maia Okada e Pr. Rodolfo
Veronese, para o trabalho em
português. O trabalho em japonês
continua sob a responsabilidade
da liderança em português, tendo
como líder local o Sr. Yamauchi. A
Pra. Carmem Abe e Pra. Mika Niwa
continuarão cooperando com o
trabalho.
2) Membros de Diadema em
Comissões do Concílio
William Torita - Foi eleito para a CODE
(2011-2013) e Comissão de Finanças
Sandra Veronese - Site/consultora de
layout
Maurício Huang - Consultor de
patrimônio
Vanessa Samejima - auditora
Paulo Bettiol - membro do Ministério
de Proclamação
Fábio Ura - Membro do Ministério de
Celebração
Carla e Lelo - equipe do DED
Kátia Okada - Coord. do Ministério

de Capacitação/Equipe da
Superintendência
Daniel Nishimura - Coord. do Ministério
Estrutura/Estratégico/Equipe da
Superintendência
Vamos orar por todos estes irmãos
que estarão servindo em comissões
do Concílio no ano de 2011, para que
sejam instrumentos úteis nas mãos de
Deus.

Escotismo

As vagas continuam abertas para
lobinhos (crianças de 6 a 10 anos). Caso
você tenha interesse em colocar seu
filho (a), favor conversar com o Paulo
Campos, Mami ou Scoboy.
As atividades são realizadas todos os
domingos das 14 às 16h.
Veja mais fotos e informações no site da
igreja: www.imeldiadema.org.br

Campanha IMeL Adorarte
Marília 2011

Data: 14 a 23 de Janeiro
Idade mínima: 12 anos
Inscrições: até 05 de Janeiro
Informações: Pâmela (14) 3413-4239
Email: pandinha_lac@hotmail.com
Veja o cartaz no mural. Incentivamos
as pessoas que gostam desta área
de dança a participarem deste
treinamento. Temos planos de retomar
este ministério no ano que vem.
interessados favor falar com Pr. Rodolfo.

Sr. Fernando Veronese (pai do Pr.
Rodolfo) - ele continua no Hospital da
Clínicas e seu estado de saúde é estável
(porém, ainda grave). Vamos continuar
orando por ele e pela família (D. Neusa,
Rodolfo e Geovana), para que o Senhor
os fortaleça física emocionalmente
para continuarem enfrentando este
momento difícil.
Sr. Takeshi Ogoshi - Ele está internado
há cerca de 2 semanas no Hospital
Edmundo Vasconcelos. Ele entrou
para fazer exames no estômago pois
não estava se sentindo bem, porém o
quadro se complicou, ele pegou um
forte penumonia e teve que ir para a
UTI. Mas, agora está bem melhor. Vamos
orar pela plena restauração da sua
saúde.
Sr. Pedro Okada (pai da Pra. Kátia)
- ele será submetido a uma cirurgia
nesta próxima terça-feira, dia 07, para
a retirada de um tumor na região do
intestino (duodeno). Será uma cirurgia
grande e de risco porque vai mexer
com órgãos muito sensíveis. Oremos
para que o Senhor dirija as mãos dos
médicos e não haja complicações
durante a cirurgia.

feliz
aniversário!
07/12 Camila Barbosa de Lima
07/12 Paulo A. Suzuki
08/12 Fernanda Miwa Yamasaka
10/12 Érica das Neves Bettiol
10/12 Helena Miyashita Samejima

