anotações

20 de fevereiro de 2011
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

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.

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
Parábola do Semeador
Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar.
Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande
que ele teve que entrar num barco e assentar-se
nele. O barco estava no mar, enquanto todo o
povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava
muitas coisas por parábolas, dizendo em seu
ensino: “Ouçam! O semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à
beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.
Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não
havia muita terra; e logo brotou , porque a terra
não era profunda. Mas quando saiu o sol, as
plantas se queimaram e secaram, porque não
tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que
cresceram e sufocaram as plantas, de forma que
ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra,
germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta,
sessenta e até cem por um”. E acrescentou: “Aquele
que tem ouvidos para ouvir, ouça!” - Marcos 4:1-9

notícias da
semana
Almoço no próximo domingo

O Departamento de Mulheres convida
para delicioso almoço no próximo
domingo aqui na Igreja.
Oferta sugerida: R$ 6,00 - será destinada
à realização do Chá da Amizade em
Maio/2011.
Venha almoçar conosco!

Escola Dominical 2011

No domingo passado, reiniciamos as
aulas da escola dominical. Conforme já
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, procure um
dos professores: Pr. Rodolfo, Pra. Kátia ou
Arlete. Horário: das 11 às 12h.

Palestra sobre “Sexualidade
na Adolescência” - próximo
domingo

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:
4057-3779 (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.

Fale em
inglês!
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)
Falar com a professora Arlete Simões
(Cel: 9524-9008)
E-mail: arletesimoes@terra.com.br

Casei,
e agora?
As bençãos e complicações do casamento

Retiro de Jovens casais

Se você tem 5 anos de casado ou
menos, participe desse retiro!
Tema: “Casei, e agora? As bençãos e
complicações do casamento”
Preletor: Pr. Daniel Abe (Bola)
Quando? 2 e 3 de abril de 2011
Onde? Pousada São Roque - Serra
Negra, SP
www.hotelpousadasaoroque.com.br
Investimento
R$ 270,00 o casal (tudo incluso)
Mais Informações
Tarsila
tarsilayumi@gmail.com, (11) 7151-8090
Sandra
sandrahv76@gmail.com, (11) 9744-2404

cantinho
pessoal
Pedidos de oração
Vamos continuar intercedendo juntos
pelos seguintes motivos:
1. Enfermos: vamos continuar orando
pelo Sr. Fernando Veronese (está
internado novamente, e seu estado
de saúde é bastante frágil), pelo Sr.
Pedro Okada (vai começar as sessões
de quimioterapia semanais, na próxima
segunda-feira) e pela mãe da Aline e
Karina, Sra. Cecília.
2. Acampamentos do Concílio:
vamos orar por todos os acampantes e
equipantes que estarão indo tanto para
o DED como para o Camping. Da nossa
igreja, várias crianças, adolescentes e
jovens estarão participando.
3. Construção - estamos quase
finalizando as obras de término do
templo. Oremos para que o Senhor
continue abençoando a execução do
projeto e orientando nas decisões que
ainda restam ser tomadas.

feliz
aniversário!
21/02 Maki L. Kubota
21/02 Rodolfo Ângelo C. Gerstenberger
21/02 Vera Hiroe Karasudani
23/02 Cristina Yumi Fukai
23/02 Maria Aquiko Okazuka Watanabe
24/02 Valdemar Celiberto
25/02 Solange Hiromi Takeda

