anotações

15 de janeiro de 2012

nossas atividades

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

Culto Matutino

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

Todos os domingos às 9h.

Culto em Língua Japonesa

Todos os 2º, 3º e 5º domingos às 9h.

Culto Infantil

Todos os domingos às 9h.

Estudo Bíblico (Escola
Dominical)

Reunião de Oração das
Mulheres

Todas às sextas-feiras, às 14h. Grupo
direcionado ao público feminino
com momento de reflexão, oração e
compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

As atividades acontecem todos os
domingos, das 9 às 11h. Vagas abertas.
Interessados em conhecer o movimento
escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Após os cultos, das 11 à 12h, a igreja
oferece classes de estudo bíblico para as
crianças e adultos. As classes infantis são
divididas por idade e as dos adultos, por Aulas de Inglês
Todas as sextas-feiras, às 16h.
assuntos.

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

• Todas às terças-feiras, das 19h30 às
21h00. Momentos de reflexão bíblica,
compartilhamento e oração, aberto para
todas as pessoas.
• Todos os domingos às 8h30.

Aulas de Português para
Estrangeiros

Todas às quintas-feiras, às 14h.
O objetivo é proporcionar aos japoneses,
principalmente, o estudo do idioma para
melhorar a comunicação.

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.
Expediente da secretaria: de 2ª a 6ª feira das 8 às 12h.
Contato: tel 4057-3779 ou email: imel-diadema@uol.com.br

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Planos para o futuro
“Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de
lhes causar dano, planos de dar-lhes
esperança e um futuro. Então vocês
clamarão a mim, virão orar a mim, e
eu os ouvirei. Vocês me procurarão e
me acharão quando me procurarem de
todo o coração”
Jeremias 29. 11-13

notícias
da semana
Bem vindo
Pastor Giovaldo Freitas!

É com muita alegria que recebemos
hoje em nosso meio a presença do
Pr. Giovaldo Freitas, pastor e
missionário da SEPAL. Ele estará
ministrando a Palavra do Senhor
durante o culto, e depois fará uma
explanação para a liderança sobre
o “Global Leadership Summit”, um
evento de treinamento de liderança
promovido pela Igreja Willow Creek.
Caso alguém mais tenha interesse em
conhecer a proposta do Summit, está
convidado a participar.

Culto e Escola Dominical
em Janeiro

Lembramos que, neste mês de Janeiro,
temos apenas os cultos (adulto e
infantil) no horário das 9:00 às 10:45h.
A escola dominical estará em recesso
até o final do mês. As atividades serão
retomadas no 1° domingo de fevereiro,
dia 05, para todas as faixas etárias.

Módulo sobre Finanças em
Fevereiro

Aguarde para o mês de Fevereiro um
módulo sobre a área de finanças (visão
bíblica, mordomia cristã, etc), a ser
ministrado pelo Shin Nagumo. Será o
1º módulo dos adultos. Aguarde!

Aulas de Português para
Japoneses

As aulas de português para japoneses
retornarão no dia 26/01 às 14h.

Retiro da Liderança
Estratégica - 28 e 29/01

No último fim de semana deste mês,

eventos do
concílio
nos dias 28 e 29/01, a liderança
estratégica fará um Retiro de
Planejamento e oração fora de São
Paulo. Contamos com as orações de
toda a igreja a favor deste retiro para
que seja um momento de ouvir e
obedecer a voz do Senhor. Quem são
os líderes? Luís Carlos (Luca), Edson
Samejima, Pedro, Arlete, Marcos Abe,
Paulo Bettiol, William Matsuura e os
pastores Rodolfo e Kátia.

Acampamentos no Carnaval 18 a 22/02
DED - 7 a 11 anos

Grupo Escoteiro recomeça
em Fevereiro

Email: camping15a17@gmail.com ou
Midori Hosakawa (11) 9757-9595

As atividades do Grupo Escoteiro
Leão de Judá retornarão no dia 04 de
fevereiro, das 9h às 11h. Lembramos
que agora as atividades serão
aos sábados e não mais aos
domingos. Há vagas abertas e as
famílias que tiverem interesse em
inscrever seus filhos podem entrar
com contato com o Scoboy ou Mami,
ou visitar o grupo escoteiro num dos
sábados.

Novo horário da Secretaria

Informamos que neste ano a secretária
funcionará em um novo horário: de 2ª
a 6ª feira das 8h às 12h.

Férias das Funcionários

* Zeladora: Informamos que a D.
Antônia entrou de férias no início deste
mês e voltará no início de fevereiro;
* Secretaria: A Simone estrará de
férias novamente do dia 16 a 29 de
janeiro (referente a 2012). Devido a
isto, não haverá boletim nos próximos
domingos (22 e 29).
PS.: caso haja alguma necessidade
nesta área, favor contactar a pra. Kátia
(okada.katia@gmail.com)

Mais informações:
www.imel.org.br/ded ou Luciano Nagai
(11) 9506-2594 (coordenador)

Camping 12 a 14 anos

Email: camping12a14@gmail.com

Camping 15 a 17 anos

cantinho
missionário
Missão de curto prazo para o
Nordeste

Pedido de oração
Pedimos as orações de toda a igreja
pela equipe que viajou ontem para
Jaboatão. Eles farão uma escola bíblica
de férias para crianças, estudos bíblicos
para mulheres e homens, visitação e
evangelismo, aulas de culinária, além
de ensinar o povo local a confeccionar
um forno solar (“tecnologia”
desenvolvida pelo Luiz Caneparo). Eles
retornarão no próximo domingo.

relatório financeiro
Dezembro/2011
Receitas		
Dízimos
39.553,12
Ofertas
4.981,32
Provisão
5.467,38
Total
50.001,82
Despesas
Remessa cx central/contab
4.725,16
Honorários/encargos
23.123,19
Ofertas missões/prelet. convidados
800,16
Oferta Camboja
405,00
Oferta Myanmar
280,00
Fundos manut/constr/provisão		
6.574,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
6.383,83
Aspirador/lavadora alta pressão 598,90
Natal
590,84
Escotismo - desig.
2.000,00
Diversos
3.278,81
Total
48.759,89
Saldo do mês
Saldo anterior
Saldo a transportar

1.241,93
1.789,02
3.030,95

feliz
aniversário!
16/01 Maria de Fátima T. B. Campos
17/01 Samara Y. O. de Andrade
19/01 Vitor Y. Iwano (Dolly)
20/01 Luís Carlos Cardoso
22/01 Ayako Kono
24/01 Sidnei Fernandes da Silva (Sisi)
26/01 Leonardo Henrique Gouveia
26/01 Sérgio Yamasaka
26/01 Karina Okura Soga
30/01 Nobuko Kano
01/02 Setsuko Suzki Yoshikawa (Elza)
02/02 Marcelo Shigueo Soga
03/02 Lucas Takeshi Watanabe

