anotações

27 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
“Somente em Deus, ó minha alma, espera
silenciosa: dele vem a minha salvação. Só ele é
a minha rocha e a minha salvação, o meu alto
refúgio: não serei muito abalado. Até quando
acometereis vós a um homem, todos vós para o
derrubardes, como se fosse uma parede pendida,
ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubálo da sua dignidade; na mentira se comprazem:
de boca bendizem, porém no interior maldizem.
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança. Só ele é a
minha rocha e a minha salvação, o meu alto
refúgio; não serei jamais abalado. De Deus depende
a minha salvação e a minha glória: estão em Deus
a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó
povo, em todo tempo; derramai perante ele o vosso
coração: Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade
são os homens plebeus; falsidade, os de fina estirpe;
pesados em balança, eles juntos são mais leves
que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis,
nem vos vanglorieis na rapina; se as vossas riquezas
prosperam não ponhais nelas o coração. Uma
vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: Que o poder
pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça:
pois a cada um retribuis segundo as suas obras”
Salmo 62

notícias da
semana
Novo Projeto RestaurAÇÃO
Hoje

Todos estão convidados a participar
deste novo Projeto que começa hoje.
É um espaço para você e seus amigos,
no qual teremos várias atividades de
integração, relaxamento, acolhimento e
testemunhos.
O Dr. Hideki Nakata vai estar falando
sobre o tema: “Stress: entenda e
viva melhor”
Muito se fala sobre o stress; poucos
realmente sabem o que é.
Muitos o consideram um verdadeiro
vilão da vida moderna; poucos o
utilizam favoravelmente.
Venha saber realmente o que é stress,
como lidar com ele e ganhe um
poderoso aliado para as batalhas do
dia-a-dia.
Esta palestra mostra simplificadamente
que o stress é uma reação própria de
todo ser vivo, devendo ser entendido e
utilizado para nos gerar mais qualidade
de vida e não o contrário. Através de
técnicas simples e pequenas mudanças
de hábito podemos caminhar para a
melhor qualidade de vida.
Não deixe de participar!
Quando: hoje, dia 27/03
Horário: 13:30 às 15:30 (logo após o
almoço da Igreja)
Local: templo de baixo
Mais informações com a Priscila Shimizu

Almoço - Hoje

Hoje é o 4º domingo e todos estão
convidados a permanecer para o
almoço, logo após a escola dominical.
Agradecemos ao Sérgio e aos jovens
que ajudaram no preparo de uma
deliciosa refeição.

Treinamento da Recepção
Hoje

Hoje teremos um treinamento com
a Rose (Imel - Saúde) para as pessoas
envolvidas no Ministério de recepção.
Mesmo que você não seja da equipe,
mas tem interesse em conhecer melhor
este ministério, está convidado(a) a
participar.
Horário: das 13 às 15h
Local: sala do culto infantil (próximo à
escada)
Mais informações com a Valdete ou a
Nice.

Celebração do Coração
Aquecido - 21/05

Atenção, reserve esta data para
participar de uma grande Celebração,
no Ginásio do Ibirapuera, com todas
as Igrejas de origem Wesleyana
(Metodista do Brasil, Holiness, Exército
da Salvação, Metodista Livre, Metodista
Wesleyana e outras). Será um evento
de um dia inteiro, culminando com
uma Celebração com Santa Ceia, das
16 às 19h. Os objetivos são celebrar a
nossa unidade e resgatar a mensagem
de Santidade, dentre outros. Aguarde
mais informações e programe-se para
participar!

Pra. Kátia

Hoje a pra. Kátia está pregando no
grupo em japonês (9 às 10h). Ela dará
aula normalmente na escola dominical.

Calendário de Atividades
2011

Estamos soltando hoje o calendário
completo de atividades do ano

(eventos maiores). Pegue uma cópia
na recepção e tenha-o sempre à mão
para poder acompanhar as atividades
da igreja.
P.S.: Os eventos em vermelho
são eventos do Concílio e não
necessariamente acontecerão em
nossa igreja. Os locais serão divulgados
posteriormente.

relatório
financeiro
Receitas		
Dízimos
Ofertas
Provisão
Total

29.922,10
2.209,61
32.131,71

Despesas

cantinho da
intercessão
1) Japão - vamos continuar
intercedendo por todas as pessoas
que estão sofrendo por consequência
dos desastres ocorridos no Japão
recentemente. Oremos também pelas
igrejas cristãs para que sejam usadas
por Deus para testemunhar so Seu
amor, mesmo em meio à dor e ao
sofrimento.
2) Pelos enfermos - vamos interceder
também por vários irmãos que se
encontram enfermos: D. Cecília (mãe da
Karina), Pedro Okada (pai da Pra. Kátia)
e Kazushigue (marido da Nair) - os três
estão em tratamento de quimioterapia.
Oremos também pela saúde da Pra.
Carmem e Luis Caneparo, que foi
submetido à uma cirurgia na semana
passada (nariz).
3) Construção - ore para que Deus
continue a nos dirigir na finalização
das obras do templo; e também pela
direção do Senhor para a composição
de uma nova comissão para começar a
planejar a 2ª etapa (parte de baixo).

Remessa cx central/contab
4.463,86
Pastores/secr/zelad/limp/enc 16.019,03
Ofertas missões/pregadores/
convidados
1.100,16
Oferta Camboja
438,00
Oferta Mianmar
201,00
Fundos manut/constr/provisão 5.148,00
Desp adm-luz/água/tel/.....
2.524,69
Diversos
3.786,26
Total
33.681,00
		
Saldo do mês
(1.549,29)
Saldo anterior
5.854,24
Saldo a transportar
4.304,95

feliz
aniversário!
28/03 David Santos Souza
01/04 João Vitor Abe
02/04 Lawrence Nakamura
02/04 Felipe Nascimento Silva

