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Av. Alda, 801 - Diadema - SP
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imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese
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ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o estacionamento da frente (apenas aos
domingos de manhã). A taxa de uso é de R$ 12,00/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
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
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Encontros dos grupos nas residências
e em outros locais

“Naquele dia o
Livro de Moisés foi
lido em alta voz
diante do povo,
e nele achouse escrito que...
Quando o povo
ouviu essa Lei...”
(v. 1-3)

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Renovar a obediência pela leitura bíblica
Leitura: Neemias 13.1-9

Diariamente somos bombardeados com ideias, valores e
propostas. Nosso mundo é como a correnteza de um rio
que vai nos levando. Quando menos nos apercebemos,
estamos em situações que não condizem com aquilo que
Deus espera de nós. E isso é muito mais complicado do
que gostaríamos de admitir. O mundo à nossa volta tem
uma força de persuasão muito grande. Ninguém escapa.
Nem eu nem você.
A Bíblia, por outro lado, é o contraponto. A igreja quer
nos ajudar a encontrar a forma adequada de viver aquilo
que Deus diz. Por isso, a participação numa comunidade
que leva a Bíblia a sério é fundamental. Contudo, também
precisamos lê-la individualmente para ouvir a Deus cada
dia. Se não o fizermos, perderemos a noção daquilo
que o nosso Pai deseja de nós. Ficamos confusos e nos
perdemos entre as muitas ofertas.
Na situação que nos é relatada em Neemias 13, vemos que
a leitura da Bíblia trouxe mudança de comportamento.
Atitudes e valores precisaram ser revistos à luz daquilo que
a Escritura estava dizendo. Obedecer foi a opção tomada
pela comunidade.
A disposição para obedecer àquilo que a Bíblia nos diz
é absolutamente fundamental. Só podemos crescer na
fé à medida que obedecemos à Palavra de Deus. Agora,
apenas quem procura fazê-lo com dedicação sabe da luta
que isso representa. Renovar nossa obediência através da
leitura bíblica é um exercício para toda a nossa vida.
Pai, nós não queremos ler a Bíblia como um compromisso.
Queremos ouvir a ti. Ajuda-nos a obedecermos à tua Palavra.

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.

(Orando em Família 10ª edição - ed. Encontro Publicações, página 318)

relatório
financeiro

notícias da
semana
Recesso da Escola Dominical

Férias da Secretária

Durante todo o mês de Janeiro, as
atividades da Escola Dominical estarão
em recesso. Porém o culto infantil está
sendo realizado normalmente.

Reunião de Professores da ED
23/01

Todos os professores da Escola
Dominical são convidados para próxima
Reunião de Professores. Será no dia
23/01 às 10h30 logo após o culto.
Marque desde já em sua agenda!

Assembleia Ordinária - 06/02
Atenção: a data da nossa Assembleia
será no dia 06 de Fevereiro. Marque
desde já em sua agenda. Em breve
divulgaremos mais informações. A
presença de todos os membros e
participantes é muito importante.

Escotismo - 23/01

As atividades do Ministério do
Escotismo serão retomadas no dia
23/01. Horário: sempre aos domingos,
das 14h às 16h. Se você tem interesse,
as vagas continuam abertas para
lobinhos (crianças de 6 a 10 anos).

Curso de Inglês para
Adolescentes

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2011
Aulas às sexta-feiras das 9 às 11h
Início das aulas: 04 de março
Investimento: R$ 60,00 mensais (incluso
material didático)
Vagas limitadas!
Falar com a professora Arlete Simões
Cel: 9524-9008
E-mail: arletesimoes@terra.com.br

Acampamentos de Carnaval
36° DED - Mais que um herói
de 07 a 11 anos
Data: 05 a 09 de Março
Local: Acampamento Luz e Vida Embura
Mais informações: ded@imel.org.br
Camping 12 ~14 anos
data: 05 a 09 de Março
Local: Terra Preta
Mais informações:
camping12a14@gmail.com
Camping 15 ~17 anos
data: 05 a 09 de Março
Local: Salesópolis
Mais informações:
camping15a17@gmail.com

Comunicamos a todos que a secretaria
da igreja estará fechada nesta próxima
semana (17 a 21/01), pois a Simone
estará de férias.
Se houver alguma necessidade nesta
área, a Pra. Kátia estará na igreja no
período da tarde de 3ª a 6ª a partir das
14 h.

Escola Dominical 2011

A partir do dia 13/02, reiniciaremos
as aulas da escola dominical. Para a
faixa etária dos adolescentes, jovens e
adultos haverá uma mudança: ao invés
de classes contínuas por idade, faremos
classes por assuntos. Isto quer dizer que
cada um deverá escolher o assunto
que mais lhe interesse e inscrever-se
naquela turma. Aguarde em breve os
temas da primeira rodada de módulos e
programe-se para participar!

feliz
aniversário!

Fale em
inglês!

16/01 Maria de Fátima T. B. Campos
16/01 Ricardo Shoshin Ozono
17/01 Samara Y. O. de Andrade
20/01 Luís Carlos Cardoso
22/01 Ayako Kono
24/01 Sidnei Fernandes da Silva
26/01 Leonardo Henrique Gouveia
26/01 Karina Okura Soga
27/01 Marina Mayumi Yasutake

Receitas		
Dízimos
Ofertas
Provisão
Total

37.213,08
13.701,00
50.914,08

Despesas
Remessa cx central/contab
4.329,11
Pastores/secr/zelad/limp/enc 19.274,44
Ofertas missões/pregadores/
convidados
800,16
Oferta Camboja
3.453,00
Oferta Mianmar
3.256,00
Oferta AME - viagem
603,00
Fundos manut/constr/provisão 6.671,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
2.274,92
Diversos
2.450,35
Total
43.111,98
		
Saldo do mês
7.802,10
Saldo anterior
1.655,92
Saldo a transportar
9.458,02

