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06 de fevereiro de 2011
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 9h00
CULTO EM LÍNGUA JAPONESA
Horário: domingo às 9h00
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
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Encontros dos grupos nas residências
e em outros locais

Equipe de comunicação responsável pelo informativo: 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
Um plano de execução: todo povo de Deus
participando ativamente no Ministério
“Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida
do dom de Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e
outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para
pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento
do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo.” Efésios 4: 7, 11-13

notícias da
semana
Assembleia Ordinária - hoje

Hoje teremos a Assembleia Ordinária
da igreja logo após o culto (das 11 às
12h). A presença de todos os membros
e participantes é muito importante. Veja
abaixo um esboço da pauta do dia:
1) Relatório da Comissão de Chapas;
2) Proposta de mudança das Juntas:
composição e funcionamento;
3) Proposta de mudança da Comissão
de Chapas;
4) Eleição de Delegados .
5) Relatórios: Finanças/ Construção/
Projeto 4x5/ Vila Mariana.
PS: Veja no mural a lista de membros, caso
você tenha dúvida da sua situação.

Escotismo

As atividades do Ministério do
Escotismo serão retomadas hoje.
Horário: sempre aos domingos, das
14 às 16h. Se você tem interesse, as
vagas continuam abertas para lobinhos
(crianças de 6 a 10 anos).

Escola Dominical 2011

A partir do próximo domingo,
reiniciaremos as aulas da escola
dominical. Para a faixa etária dos
adolescentes, jovens e adultos, a divisão
não será mais por idade e sim por
assuntos. Veja os três assuntos:

PS: Em função dos espaços físicos, haverá
um limite de 25 pessoas em cada classe.
Faça a sua inscrição hoje sem falta.

Culto próximo domingo

Receberemos a visita do Dr. Roberto
Kikawa no próximo domingo dia 13/02.
Ele estará pregando no culto.

Palestra sobre “Sexualidade
na Adolescência” - 27/02

Você que é pai/mãe de adolescentes,
ou trabalha com adolescentes, e tem
interesse no tema, venha participar de
uma palestra que será ministrada pela
psicóloga Lili Yoshimoto, da IMEL de
Sorocaba.
Data: 27/02
Horário: 13h30 às 15h30
Local: Igreja Metodista Livre - Diadema
Mais informações pelo telefone:
4057-3779 (secretaria da Igreja)

Batismo em Abril

Se você já tomou uma decisão por
Cristo e deseja dar mais um passo em
direção ao batismo, procure um dos
pastores ou líderes do seu grupo para
que possamos dar todas as orientações.
O próximo batismo será em meados de
abril junto com o Culto de Páscoa.

Fale em
inglês!
Curso de Inglês para
Adolescentes

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2011
Aulas às sexta-feiras das 9 às 11h
Início das aulas: 4 de março
Investimento: R$ 60,00 mensais (incluso
material didático)
Falar com a professora Arlete Simões
(Cel: 9524-9008)
E-mail: arletesimoes@terra.com.br

Professor (a) para a Escola
BETEL

A Escola BETEL está abrindo processo
de seleção para contratação de mais
um professor de educação infantil.
Caso você esteja fazendo o curso de
pedagogia, ou já tenha concluído,
e tem interesse na vaga, entre em
contato com a Ana Luca pelo telefone:
4057-3386.

Acampamentos de Carnaval
Data: 05 a 09 de Março

36° DED - Mais que um herói
Local: Acampamento Luz e Vida Embura
Mais informações: ded@imel.org.br
Site para inscrição:
www.imel.org.br/ded
Responsável em Diadema: Cristina Yumi
- (11) 8261-2622
Camping 12 ~14 anos
Local: Terra Preta
Mais informações:
camping12a14@gmail.com
Camping 15 ~17 anos
Local: Salesópolis
Mais informações:
camping15a17@gmail.com

1) Panorama do Novo Testamento
Profª Arlete Simões
2) “Quem são os Metodistas Livres”?
Suas ênfases e doutrinas
Profª Kátia Okada
3) Estudo do Livro de Juízes
Profº Rodolfo Veronese

feliz
aniversário!
06/02 Edson Takeshi Samejima
09/02 Márcio de Oliveira Cruz
09/02 William Hayato Matsuura
10/02 Simone Gouveia P. da Silva

