anotações

20 de março 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
Corpo e Igreja
O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos
1 Co 12.14
Leitura: 1 Co 12.12-27
Vamos imaginar um ser humano no qual as partes de seu
corpo querem fazer uma revolução. A mão diz: ”Estou cansada
de ser mão, quero ser orelha”. O nariz quer ser calcanhar, o
cotovelo quer ser dedão do pé. E todos órgãos se revoltam e
mudam de lugar. Como seria? Nem no mais fantástico filme
de ficção científica se veria coisa igual. Todos nós temos nosso
lugar certo, na família, na sociedade, na igreja, assim como os
membros do corpo têm seu lugar e sua função certos.
Nosso texto diz que os cristãos fazem parte do corpo de
Cristo, no qual Cristo é a cabeça e os membros são a Igreja.
O que faz esse corpo funcionar é o Espírito Santo, que age
como a vida que movimenta o corpo humano. As pessoas que
pertencem a esse corpo são todas diferentes, cada uma com
uma função. Conhecemos sistemas de governo que fizeram
tentativas de uniformizar as pessoas: com roupas iguais, cortes
de cabelo iguais, como num exército. Nesses regimes, as
pessoas perderam a individualidade e se transformaram em
“massa humana”. Não é isso que Cristo espera de seu corpo, de
sua Igreja. Deus coloca cada membro nesse corpo segundo a
sua vontade (v.18). A Igreja é constituída não só de gente de
raças diferentes, de posição social diferente, mas com dons ou
habilidades diversas. Alguns foram colocados ali para cantar,
outros para pregar, outros para ensinar. E ainda outros para
ajudar, para fazer trabalhos manuais e assim por diante.
Você não tem o dom de cantar? Não inveje aquele que o
tem. Nem todos podem ser professores, nem todos tem um
dom especial de oração. Você é importante exercendo o dom
que você tem. Não diga: porque não sou orador, pregador,
músico... não faço parte do Corpo. É um privilégio fazer parte
desse corpo em que Jesus é a cabeça. Jesus é Senhor, deste
Corpo e de cada um de nós.
(Pão Diário 7, Laelia Ellert, 12 de Julho)

notícias da
semana
Pregação - hoje

com muita alegria recebemos em nosso
meio hoje o Carlos Nomoto (Cacá). Ele
estará trazendo a mensagem durante o
Culto. Vamos recebê-lo com todo nosso
calor.

Retiro de Jovens casais
2 e 3 de abril

Novo Projeto Restauração

Todos estão convidados a participar
deste novo Projeto que começa no
domingo que vem.
É um espaço para você e seus amigos,
no qual teremos várias atividades de
integração, relaxamento, acolhimento e
testemunhos.
Não deixe de participar!
Quando: Domingo 27/03
Horário: 13:30 às 15:30 (logo após o
almoço da Igreja)
Mais informações com a Priscila
Shimizu

Almoço - 27/03

Como já temos avisado, neste ano
teremos almoço todo 4º domingo
do mês. Então no domingo que vem,
programe-se para permanecer após
o Culto e desfrutar de um tempo de
comunhão com seus irmãos.

Treinamento da Recepção
27/03

No próximo domingo também teremos
um treinamento com a Rose (Imel
- Saúde) para as pessoas envolvidas
no Ministério de recepção. Caso
você tenha interesse em conhecer
melhor este ministério, também está
convidado(a) a participar.
Horário: das 13:00 às 15:00 horas
Mais informações com a Valdete
ou a Nice.

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

Casei,
e agora?
As bençãos e complicações do casamento

Fale em
inglês!
Curso de Inglês para
Adolescentes

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2011
Aulas às sexta-feiras
Investimento: R$ 60,00 mensais (incluso
material didático)
Falar com a professora Arlete Simões
(Cel: 9524-9008)
E-mail: arletesimoes@terra.com.br

feliz
aniversário!
22/03 Ellen Nami Matsuura
22/03 Elton Kiyoshi Hamamura
23/03 Beatriz de Oliveira Cruz Rubio
26/03 Paula Natsumi Miyahara

Parabéns!

