anotações

15 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
Instruções para um Viver Santo
“Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto
que vocês foram chamados par viver em paz, como
membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite
ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e
aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria,
e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com
gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem,
seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do
Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai”
Colossenses 3.15-17

notícias da
semana
Bem-vindo Dr. Howard
Snyder!
Com muita alegria, recebemos hoje em
nosso meio o Pr. Howard Snyder. Ele
chegou ontem ao Brasil e permanecerá
por alguns dias, ministrando palestras
em vários locais. Atualmente, ele atua
como professor de Estudos Wesleyanos
no seminário de Tyndale, em Toronto,
Canadá. De 1968 a 1975 serviu como
pastor e professor da Faculdade de
Teologia Metodista Livre em São Paulo.
Dr. Snyder é presbítero ordenado do
Concílio de Ohio da Igreja Metodista
Livre.

1º Encontro das Igrejas 21/05
Concílio Nikkei
Todos os líderes e responsáveis de
atividades estão convidados a participar
do I Encontro´2011 das Igrejas do
Concílio Nikkei. Será na Igreja de
Santana das 9:00 às 15:30hs. Desta
vez, teremos o privilégio de contar
com a presença do Dr. Howard Snyder,
trazendo uma palestra sobre o tema:
“Igreja Relacional”. Programe-se para
participar! Veja abaixo a programação:
08:30 Café
09:00 Louvor e adoração
09:30 Oração, introdução e agenda
09:45 Pr. Howard Snyder
10:45 Cafezinho
11:00 Discussão da aplicação na Igreja
Local (divisão por Igreja)
12:30 Almoço

Celebração do Coração
Aquecido - próximo sábado
No próximo sábado também, teremos

a grande Celebração do Coração
Aquecido, no Ginásio do Ibirapuera,
com a participação de 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 um Culto de
Ação de Graças 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.

Participe dos Módulos
Já iniciamos a segunda rodada de
módulos. Relembramos que agora o
assunto é sequencial, e é importante a
sua participação de todas as aulas do
módulo escolhido, para não se perder
no conteúdo.
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)

Projeto Restauração e
Almoço - 22/05
No próximo domingo, teremos almoço
na igreja seguido da atividade do
Projeto Restauração. Convide seus
amigos e familiares para participarem.

Chá da Amizade - 28/05
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.

“Conhecendo a nossa Igreja”
29/05
Se você está vindo há pouco tempo
e tem o desejo de conhecer melhor
a nossa igreja, sua visão e valores,
está convidado a permanecer no
próximo domingo, no horário da escola
dominical, das 11 às 12hs, para uma
aula especial. Para mais informações,
fale com um dos pastores, Rodolfo ou
Kátia.

“Festival do Japão na IMeL
Sorocaba” - 04/06
O Ministério de Proclamação convida
a participarem como voluntários no
Festival do Japão da Imel Sorocaba, em
4 de junho, sábado. Nossa igreja irmã
necessita de pessoas para atuarem nas
barracas de comes e bebes. Esse evento
é referência na cidade e uma grande
oportunidade para aprendermos a
fazer diferença dentro da comunidade.
Mais informações com o ministério
de proclamação (Alice, Arlete, Makoto,
Mami, Priscila, Taru e Ullisses).

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.

relatório
financeiro
Abril/2011
Receitas		
Dízimos
Ofertas
Total

27.939,58
5.869,75
33.809,33

Despesas
Remessa cx central/contab
4.435,16
Pastores/secr/zelad/limp/enc 15.960,13
Ofertas missões/pregadores/
convidados
900,16
Oferta Camboja
623,00
Oferta Mianmar
1.000,00
Fundos manut/constr/provisão 4.984,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
3.774,77
Diversos
4.519,65
Total
36.196,87
		
Saldo do mês
(2.387,54)
Saldo anterior
4.870,94
Saldo a transportar
2.483,40

Parabéns!
feliz
aniversário!

15/05 Maria Anunciada Barbosa de Lima
16/05 Michele Akemi Matsuura
17/05 Paulo Kunihiko Toyosumi
20/05 Alessandra Liberto

