anotações

13 de fevereiro 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
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
Pra. Carmem Abe

reflexão

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.

Exercendo os dons espirituais
“Porque, assim como num só corpo temos muitos
membros, mas nem todos os membros têm a
mesma função, assim também nós, conquanto
muitos, somos um só corpo em Cristo e membros
uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons
segundo a graça que nos foi dada: se profecia,
seja segundo a proporção da fé; se ministério,
dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina,
esmere-se em fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com
dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que
preside, com diligência; quem exerce misericórdia,
com alegria.” Romanos 12: 4 - 8

notícias da
semana
Muito obrigada pela
participação!

No domingo passado, dia 06/02,
tivemos a Assembleia Ordinária da
Igreja com a participação de quase 90
pessoas. Ficamos muito felizes com a
grande participação e o interesse de
todos que permaneceram. Durante a
Assembleia, foram tomadas decisões
importantes, além da eleição dos
delegados para o Concílio Anual de
2011. Caso você não tenha participado,
por algum motivo, pegue uma cópia da
Ata da Assembléia, na recepção, e fique
por dentro de tudo o que foi decidido e
discutido.

Novos delegados

Na Assembleia do domingo passado,
foram eleitos como representantes
da nossa Igreja ao Concílio Anual, os
seguintes irmãos:
Titulares:
Luciano Alexander Nagai
Paulo Dias Campos
William Matsuura
Suplentes:
Tânia Lisboa
Danilo Sugahara

Culto - hoje

Com muita alegria, recebemos hoje em
nosso meio o Dr. Roberto Kikawa. Ele
estará compartilhando conosco a Palavra
do Senhor e o seu ministério com o CIES
(Centro de Integração em Educação e
Saúde). Vamos recebê-lo com todo calor
e continuar orando por ele!

Escola Dominical 2011

A partir de hoje, reiniciaremos as aulas
da escola dominical. Conforme já

eventos do
concílio
temos comunicado, a partir da classe
de adolescentes, jovens e adultos, a
divisão não será mais por idade e sim
por assuntos. Caso voce ainda não
tenha se inscrito em algum módulo,
veja abaixo e escolha aquele que mais
lhe interessa. Horário: das 11 às 12h.
1) Panorama do Novo Testamento
Profª Arlete Simões

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

2) “Quem são os Metodistas Livres”?
Suas ênfases e doutrinas
Profª Kátia Okada

Data: 05 a 09 de Março

3) Estudo do Livro de Juízes
Profº Rodolfo Veronese

cantinho
pessoal

Palestra sobre “Sexualidade
na Adolescência” - 27/02

Vamos lembrar de orar pelos seguintes
irmãos:
1) Valkiria e família - a sua avó
materna, Sra. Hisako, faleceu nesta
semana, na terça-feira, dia 08/02, após
3 semanas de internação. Vamos orar
para que o Senhor esteja consolando
toda a família.

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: 40573779 (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.

Acampamentos de Carnaval

2) Sra. Nobuko Takada - sua mãe,
a Sra. Ayako Kouno, também veio a
descansar no Senhor no dia 09, quartafeira, aos 102 anos. Ela era cristã e por
muitos anos frequentou a nossa igreja,
juntamente com sua filha Nobuko.
3) E vamos continuar intercendendo
pelas seguintes pessoas: Sr Fernando
Veronese (pai do pr. Rodolfo); Sr.
Pedro Okada (pai da pra. Kátia); Sra.
Cecília (mãe da Aline e da Karina Soga)

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

feliz
aniversário!
13/02 Lucy Yumi Nitsuma Matsuo
15/02 Daniela Miki Hirayama
15/02 Daniel T. Oji de Medeiros
16/02 José Antônio Gonçalves
17/02 Fernanda Moreira Frias
18/02 Fabiana Alessandra S. Arimitsu
18/02 Marisa Morimitsu (estrangeiro)

