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
O Fortalecimento de Daniel
Eis que certa mão me tocou, sacudiume e pôs-me sobre os meus joelhos e as
palmas das minhas mãos. Ele me disse:
Daniel, homem muito amado, está
atento às palavras que te vou dizer, e
levanta-te sobre os pés; porque eis que
te sou enviado. Ao falar ele comigo esta
palavra, eu me pus em pé tremendo.
Então me disse: Não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia, em que
aplicaste o coração a compreender e a
humilhar-te perante o teu Deus, foram
ouvidas as tuas palavras; e por causa
das tuas palavras é que eu vim. Mas o
príncipe do reino da Pérsia me resistiu
por vinte um dias; porém Miguel,
um dos primeiros príncipes, veio para
ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os
reis da Pérsia. Daniel 10:10-13.

notícias da
semana
Almoço - Hoje

O Departamento de Mulheres convida
para um delicioso almoço hoje aqui na
Igreja.
Oferta sugerida: R$ 6,00 - será destinada
à realização do Chá da Amizade em
Maio/2011.
Venha almoçar conosco!

Casei,
e agora?
As bençãos e complicações do casamento

relatório
financeiro

Fale em
inglês!

Escola Dominical 2011

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

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.

Dízimos
Ofertas
Provisão
Total

28.002,46
2.043,00
30.045,46

Despesas

Já 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 você 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” - hoje

Receitas		

Curso de Inglês para
Adolescentes

Retiro de Jovens casais

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)
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, exceto transporte)
Mais Informações
Tarsila - tarsilayumi@gmail.com
(11) 7151-8090
Sandra - sandrahv76@gmail.com
(11) 9744-2404

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

cantinho
pessoal
Pedido de oração
Vamos continuar intercedendo juntos
pelos:
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 participarão. E em especial,
vamos orar pelos coordenadores:
Danilo Sugahara (Camping 12-14 anos),
pelo Teo (Camping 15-17 anos) e pela
equipe do Ded.

Remessa cx central/contab
4.406,46
Pastores/secr/zelad/limp/enc 16.576,36
Ofertas missões/pregadores/
convidados
800,16
Oferta Camboja
647,00
Oferta Mianmar
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
(3.603,78)
Saldo anterior
9.458,02
Saldo a transportar
5.854,24

feliz
aniversário!
01/03 Eline Hiromi Tokuyama
01/03 Nicole Watarai Torita
02/03 Marcel H. Nomoto
03/03 Daniel Santos Paula
04/03 Luiz Rafael Gouveia

Parabéns!

