anotações

08 de maio de 2011
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.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: 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 à tarde.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Contentamento
“Não estou dizendo isso porque esteja
necessitado, pois aprendi a adaptar-me
a toda e qualquer circunstância. Sei o
que é passar necessidade e sei o que é
ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente em toda e qualquer situação,
seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito, ou passando necessidade.
Tudo posso naquele que me fortalece”
Filipenses 4:11-13

notícias da
semana
Dia das Mães! Ministério Escotismo

1º Encontro das Igrejas 21/05

Parabéns Mamães!!!
A todas as mães, nossos parabéns e um
carinhoso abraço! Louvamos a Deus
por suas vidas e todo seu cuidado para
conosco. Que o Senhor as abençoe
ricamente neste dia, e encha seus
corações com a Sua alegria.
P.S. As crianças da escola dominical
prepararam uma surpresa para as mães.
Aguardem!

2ª Rodada de Módulos
Iniciamos no domingo passado a
segunda rodada de módulos. Os
assuntos são os mesmos da primeira
rodada, porém as turmas estão fazendo
o rodízio. Veja em qual você gostaria de
participar desta vez:
1) Panorama do Novo Testamento Profª Arlete Simões (mezzanino)
2) Livro bíblico de Juízes - Pr. Rodolfo
Veronese (templo)
3) Quem são os metodistas livres Prª Kátia Okada (sala ao lado da escada)

Recesso Grupo Escoteiro
hoje
Hoje a atividade escoteira está em
recesso devido às comemorações
do Dia das Mães. Retomaremos as
atividades em 15 de maio. Um ótimo

Todos os líderes e responsáveis
de atividades estão convidados a
participar do primeiro encontro deste
ano das Igrejas do Concílio Nikkei. Será
na Igreja de Santana (desculpe, saiu
errado no boletim anterior), das 9:00 às
15:30h. Veja mais detalhes:
Preletor: Dr. Howard Snyder
Tema: “Igreja Relacional”

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 Salvação,
Metodista Livre, Metodista Wesleyana
e outras). Será um evento de um
dia inteiro, culminando com uma
Celebração com Santa Ceia, das 16 às
19h. Os objetivos são celebrar a nossa
unidade e resgatar a mensagem de
Santidade, dentre outros. Encorajamos
a todos os membros que participem
deste evento. Mais informações no
mural. Temos flyers na recepção.

Projeto Restauração e
Almoço - 22/05
Neste mês de Maio, o nosso almoço
será no 4º domingo, dia 22. Em
seguida, haverá a atividade do projeto
Restauração. Convite seus amigos e
programe-se desde já para permanecer
após as atividades da manhã.

Chá da Amizade -28/05
(sábado)
Objetivo: Evangelístico
Traga suas amigas que não conhecem a
Jesus ainda.
Data: 28/05
Horário: das 14h30 as 17h00
Local: IMeL Diadema
Nesse dia teremos palestra, música,
apresentação de dança, brincadeiras e
presentes.
Traga brindes para o sorteio e uma
sobremesa.
Mais informações com: Valdete, Arlete
e Tida.

Preparação para Batismo
Atenção, estamos iniciando a os
estudos bíblicos de preparação para o
batismo. As pessoas que têm o desejo
de se batizar ou de conhecer melhor o
significado do batismo, pdem falar com
um dos pastores os líderes dos grupos
pequenos. Será um prazer conversar
com você.

dica de
leitura
“A Igreja: agente de transformação”,
é o título do novo livro sobre Missão
integral, organizado por René Padilla
e Péricles Couto. É uma coletânea de
artigos escritos por autores latinoamericanos e brasileiros. Vale a pena
conferir. Temos mais 3 exemplares para
vender na igreja (R$ 30,00).

relatório
financeiro
Receitas		
Dízimos
Ofertas
Total

30.937,08
2.424,00
33.361,08

Despesas
Remessa cx central/contab
4.435,16
Pastores/secr/zelad/limp/enc 15.990,58
Ofertas missões/pregadores/
convidados
900,16
Oferta Camboja
502,00
Oferta Mianmar
307,00
Fundos manut/constr/provisão 5.374,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
2.827,35
Diversos
2.458,84
Total
32.795,09
		
Saldo do mês
565,99
Saldo anterior
4.304,95
Saldo a transportar
4.870,94

feliz
aniversário!
08/05 Orlando S. Nakamura
10/05 Luís Carlos Silva
12/05 Maurício Huang
14/05 Ana Paula M. Ferreira
14/05 Sandra Ono Nagai

Parabéns!

