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10 de abril de 2011

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

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: 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.

reflexão
“ ... Cristo, nosso cordeiro
pascal, foi sacrificado. Por
isso, celebremos a festa,
não com o fermento velho,
nem com o fermento da
maldade e da perversidade,
mas com os pães sem
fermento, os pães da
sinceridade e da verdade”.
I Co. 5:7,8

notícias da
semana

Bem-vindo!
Bem-vindo, Tércio Obara!

Com muita alegria, recebemos mais
uma vez em nosso meio nosso
querido irmão Tércio Obara. Ele estará
compartilhando a Palavra do Senhor
durante o culto. Vamos recebê-lo com
todo o calor!

Culto de Páscoa - próximo
domingo

No próximo domingo, dia 17/04,
estaremos iniciando as nossas
celebrações de Páscoa. Este é um
tempo muito especial, que nos convida
a intensificarmos a nossa comunhão
com Deus e a reflexão acerca dos fatos
que iremos celebrar: a paixão, morte e
ressurreição de Jesus Cristo. Veja abaixo
a programação e convide desde já seus
amigos e familiares para participarem
conosco:
17/04, domingo
9:00h - Culto especial de Páscoa (foco
evangelístico)
11:00h - Brunch (Café da manhã
especial)
22/04 - Vígília de oração - sexta-feira,
das 19:30 às 23:30h
24/04 - Culto com santa ceia, em
conjunto com a ala japonesa, às 9:00h
P.S.: Nos dias 17 e 24 não teremos classes
de escola dominical, nem para adultos
nem para crianças. Teremos apenas os
cultos, das 9:00 às 10:45h.

Batismo na Vila Mariana

No domingo passado, dia 03/04, houve

o primeiro batismo no trabalho da Vila
Mariana. Uma família inteira (Valmir e
Cláudia, e seus dois filhos) confessou
publicamente a sua fé em Jesus, após
quase um ano frequentando os cultos
e atividades da igreja. Louvamos a
Deus por estas vidas preciosas e vamos
continuar orando por este trabalho.

Reuniões de oração

Desde o domingo passado, temos mais
um horário de reunião de oração: todos
os domingos, das 8:30 às 9:00h, numa
das salas do templo. Encorajamos que
todos os membros se integrem a um
dos grupos de oração, ou crie o seu
próprio grupo, no dia e horário que lhe
for mais conveniente. Os outros dois
grupos acontecem:
1) às terças-feiras, d as 19:30 às 21:00h
2) às sextas-feiras, das 14:30 às 16:00h
(reunião de oração das mulheres)

Calendário de oração

A partir deste mês, estaremos editando
um calendário de oração mensal,
com pedidos mais específicos de
oração, tanto da nossa igreja como
dos campos missionários com os
quais temos contato. Além da cópia
impressa, estaremos enviando o
calendário via e-mail. Para recebê-lo,
basta cadastrar-se no
imel-diadema@yahoogroups.com.
Mais informações com a Simone, pelo
fone 4057-3779 ou e-mail
imel-diadema@uol.com.br

Recesso dos Módulos

Estamos encerrando a primeira rodada
de módulos neste domingo, dia 10/04.
Nos próximos domingos, dias 17 e 24

estaremos de recesso em função da
Páscoa. A segunda rodada de módulos
terá início no dia 1º de Maio. Os
assuntos serão os mesmos, porém as
turmas deverão fazer o rodízio. Pense
qual o assunto você vai querer estudar.

1º Encontro de Líderes de
Grupo Pequeno - 30/04

Atenção você que é líder de
um grupo pequeno. Já marcou
em sua agenda o encontro do dia 30
de abril? Na agenda do dia, teremos
vários assuntos importantes a tratar,
dentre eles a nova proposta para o
funcionamento dos grupos pequenos.
O encontro será na igreja, a partir das
8:30h, com café da manhã.

Livros de presente

Estamos distribuindo hoje,
gratuitamente e para todas as pessoas,
livros que foram doados pela Ebenézer
há um tempo atrás. Dê uma olhada nos
títulos após o culto e leve aqueles que
lhe interessar. E boa leitura!

A Imel Diadema está no
Facebook e Twitter!

Se você participa em uma dessas 2
redes sociais, faça parte (Facebook) ou
siga (Twitter)!
www.facebook.com/imeldiadema
www.twitter.com/imeldiadema

Novo Projeto RestaurAÇÃO 17/04

Relembramos que no próximo
domingo teremos o 2º encontro do
Projeto Restauração. Convide seus
amigos e familiares. Excepcionalmente
desta vez, a atividade será das 12:30h
às 14:30hs, logo após o culto seguido
do brunch (café especial). Mais
informações com a Priscila Shimizu

feliz
aniversário!
10/04 Dario Takeshi Morishita
10/04 Luigi Koga Pereira
10/04 Nathália Lima Matias
11/04 Caique Santos
12/04 Marco Aurélio Abe (Lelo)
14/04 Mitsuru Hirayama
16/04 Juliana Ângelo Correia 		
Gerstenberger

Parabéns!

