anotações

26 de fevereiro de 2012
Av. Alda, 801 - Diadema - SP
Tel.: (11) 4057-3779
imel-diadema@uol.com.br
www.imeldiadema.org.br
twitter.com/imeldiadema
facebook.com/imeldiadema

nossas atividades
Culto Matutino

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
sábados, 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 segundas-feiras.
assuntos.
Adolescentes: das 16h00 às 17h30
Adultos: dás 18h30 às 19h30
Grupos Pequenos
Reuniões de compartilhamento, estudo
bíblico e oração nas residências.

Reunião de Oração

• Todas as 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

Pra. Kátia Okada
Pr. Rodolfo Veronese

informativo
Igreja Metodista Livre - Diadema

reflexão
A verdadeira felicidade
Como é feliz aquele
que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos zombadores!
Ao contrário, sua satisfação
está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite.
É como árvore plantada
à beira de águas correntes:
Dá fruto no tempo certo
e suas folhas não murcham.
Tudo o que ele faz prospera!
Salmo 1:1-3

notícias
da semana
Módulo de Finanças

Hoje teremos as duas últimas aulas do
módulo de Finanças. A 2ª aula será
ministrada no horário normal da escola
dominical (11h) e a 3ª, após o almoço
(13h30 às 15:00). Este módulo está
sendo ministrado pelo Shin Nagumo,
da Igreja da Vila Mariana.

Almoço - hoje

Hoje teremos almoço na igreja. Todos
estão convidados a permanecer para o
almoço logo após a Escola Dominical.

Módulos de Marços

* Bases da Fé
Data: de 04/03 a 15/04
Horário da Escola Dominical
Professoras: Arlete e Verônica
* Missão Urbana
Data: de 04 a 25/03
Horário da Escola Dominical
Professor: Pr. Júnior
* Curso de Educação de Filhos
Continuação com Sr. Kazuo e
D. Carmem Abe

Reunião dos líderes de grupos
pequenos
Atenção, todos os líderes de grupos
pequenos, tanto dos jovens como de
adultos, haverá reunião no próximo
sábado, dia 03, aqui na igreja. Horário:
das 9:30 às 11:30h.

Almoços em Março - 11 e 25

Excepcionalmente em Março teremos
2 almoços: um no dia 11 e o outro no
dia 25. O almoço do dia 11 terá como
objetivo arrecadar fundos para o Chá
de Mulheres que acontecerá no dia
19/05.

Batismo - 22/04

Aqueles que têm interesse em se
batizar também devem participar da
classe “Bases da Fé”. Mais informações
com Arlete e Verônica, ou um dos
pastores.

feliz
aniversário!
26/02 Nicole Hirayama Veronese
01/03 Eline Hiromi Tokuyama
01/03 Nicole Watarai Torita
02/03 Marcel H. Nomoto

Parabéns!

Coral Para a Páscoa
e Apresentações Extras

Se você deseja participar do Coral
entre em contato com a Denise Sousa.
Os ensaios já começaram. Sábado das
14:30 às 16:00h na Igreja.

relatório financeiro
Janeiro/2012
Receitas		
Dízimos
28.002,46
Ofertas
2.043,00
Total
30.045,46
Despesas
Remessa cx central/contab
4.406,46
Honorários/encargos
16.576,36
Ofertas missões/prelet. convidados
800,16
Oferta Camboja
647,00
Oferta Myanmar
372,00
Fundos manut/constr/provisão		
5.518,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
2.741,31
Diversos
2.587,95
Total
33.649,24
Saldo do mês
Saldo anterior
Saldo a transportar

(3.603,78)
9.458,02
5.854,24

