anotações

06 de março 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$ 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: 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
Coragem!
“Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem
desanime, pois o Senhor, o Seus Deus, estará
com você por onde você andar (Js. 1.9)
Moisés, profeta do Deus Altíssimo, é um homem sobremodo
admirado por todos os seus leitores; as histórias deste grande
homem sem dúvida são uma fonte de inspiração para quem
as lê.
Josué, seu discípulo e auxiliar, com certeza tinha um brilho
nos olhos ao ver o que Deus fazia por meio desse instrumento
consagrado para libertar seu povo do Egito. Muitos foram os
momentos em que estavam juntos. Mas houve um dia em que
o tempo de Moisés liderar o povo do Senhor à Terra Prometida
terminou - iniciando o tempo de o jovem Josué assumir essa
responsabilidade. O que terá sentido Josué ao saber que
perdera o amigo e mestre que lhe ensinara tudo? E mais,
substituir Moisés em sua função? Muitas coisas talvez tenham
passado pela mente de Josué, que jamais saberemos.
Contudo, de uma coisa sabemos: naquele dia, em que várias
ideias vinham à sua mente, planos, medos, alegrias, o Senhor
Deus pôs-se ao seu lado e lhe deu a promessa que lemos
no topo desta mensagem. É uma palavra encorajadora par o
coração de quem a recebe. Não é mero “pensamento positivo”!
É uma promessa do Deus Altíssimo, que já havia dito a Josué
no início da conversa que ninguém lhe resistiria e que ele, o
Senhor, sempre o acompanharia.
Hoje, em meio às nossas atividades, ou melhor, ativismo,
somos tentados a recuar diante do peso diário que assumimos.
Por isso devemos lembrar sempre que ativismo não significa
progresso, mas traz consequências conhecidas: estresse,
doenças, destruição da família, perda das pessoas amadas e
perda do aconchego carinhoso que elas proporcionam.
No entanto, podemos mudar radicalmente o nosso modo
de vida, planejando nossa vida baseados na pessoa de Jesus
Cristo! Não precisamos fazer milhares de coisas num dia,
precisamos é cumprir nossas responsabilidades com bom
senso.
(Pão Diário 7, Daniel Moura Wächter 13 de março)

notícias da
semana
cantinho
pessoal

Avisos Importantes

Devido ao feriado de Carnaval, não
teremos nenhuma das atividades
abaixo:
1) Cultinho;
2) Escola Dominical (todas as classes);
3) Escotismo.

Fale em
inglês!

Palestra sobre “Sexualidade
na Adolescência”

Tivemos a palestra sobre Sexualidade,
com a psicóloga Lili Yoshimoto, no
domingo passado. Na parte da manhã,
tivemos a presença de cerca de 20
adolescentes na classe, e na parte da
tarde, também cerca de 20 adultos
na palestra. Foi um tempo muito
proveitoso. Em breve, estaremos
divulgando uma lista de bons livros na
área de família & sexualidade para você
que tem interesse em aprofundar-se
neste assunto. Aguarde!

Casei,
e agora?
As bençãos e complicações do casamento

Curso de Inglês para
Adolescentes

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

Retiro de Jovens casais
2 e 3 de abril

Se você tem 5 anos de casado ou
menos (sem filhos), participe desse
retiro!
Tema: “Casei, e agora? As bençãos e
complicações do casamento”
Preletor: Pr. Daniel Abe (Bola)
Local: Pousada São Roque - Serra
Negra, SP
www.hotelpousadasaoroque.com.br
Investimento
R$ 270,00 o casal
(tudo incluso, exceto transporte)
Mais Informações
Tarsila - tarsilayumi@gmail.com
(11) 7151-8090
Sandra - sandrahv76@gmail.com
(11) 9744-2404

Pedidos de oração
Acampamentos de Carnaval

Vamos continuar intercedendo juntos
pelos Acampamentos do Concílio que
estão acontecendo neste feriadão de
Carnaval. Lembremos de orar por todos
os acampantes e equipantes que estão
participando tanto no DED como nos
dois Campings. E em especial, vamos
orar pelos coordenadores: Danilo
Sugahara (Camping 12-14 anos), pelo
Teo ( Camping 15-17 anos ) e pela
equipe do DED (Lelo e Carla, Luciano e
Sandra Nagai, Yumi).

feliz
aniversário!
07/03 Kazushigue Koshiyama
08/03 Celso Arimitsu
11/03 Patrícia Fuji Miamoto
12/03 Sumiko Misikami (Terezinha)

Família Veronese

Nesta semana, na quarta-feira (02/03),
o Sr. Fernando Veronese, pai do Pr.
Rodolfo, veio a descansar no Senhor,
aos 64 anos. Ele lutou por quase 10
anos contra um câncer, e nos últimos
4 meses seu estado de saúde piorou
bastante. No final do ano passado, ele
teve a oportunidade de tomar uma
decisão por Jesus. Damos graças ao
Senhor por Seu cuidado e Sua obra na
vida do Sr. Fernando. Vamos continuar
orando pela família, em especial pela
D. Neusa (esposa) e os dois filhos (Pr.
Rodolfo e Geovana), para que o Senhor
console seus corações e continue
dando forças para prosseguir na sua
caminhada.

Parabéns!

