anotações

30 de janeiro 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$ 12,00/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
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
GAMES - Grupos de Apoio,
Comunhão, Evangelismo e Serviço
Encontros dos grupos nas residências
e em outros locais

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
Convite a louvar o Senhor
Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o
Rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, com
ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor
é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos
montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez; obra de
suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso
Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se
ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em
Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Salmos 95. 1 - 8

notícias da
semana
Assembleia Ordinária próximo domingo

Atenção! A Assembleia da igreja
será no próximo domingo dia 6 de
Fevereiro, logo após o culto (das 11 às
12h). A presença de todos os membros
e participantes é muito importante. Veja
abaixo um esboço da pauta do dia:
1) Relatório da Comissão de Chapas;
2) Proposta de mudança das Juntas:
composição e funcionamento;
3) Proposta de mudança da Comissão
de Chapas;
4) Eleição de Delegados. Favor ver no
mural e avaliar as indicações de nomes
da Comissão de Chapa.
5) Relatórios: Finanças/Construção/
Projeto 4x5/Vila Mariana.

3) Estudo do Livro de Juízes
Profº. Rodolfo Veronese
P.S. Em função dos espaços físicos,
haverá um limite de 25 pessoas em
cada classe. Faça já a sua inscrição no
Flip Shart que está na entrada do salão
de cultos.

Fale em
inglês!

Acampamentos de Carnaval

Vamos lembrar em oração dos
acampamentos que estarão
acontecendo neste próximo feriadão de
carnaval. Vários adolescentes e jovens
de nossa igreja estarão participando,
tanto equipantes como acampantes.
Data: 05 a 09 de Março
36° DED - Mais que um herói
Local: Acampamento Luz e Vida Embura
Mais informações: ded@imel.org.br
Site para inscrição:
www.imel.org.br/ded
Responsável em Diadema
Cristina Yumi - (11) 8261 2622

Escotismo - próximo domingo
As atividades do Ministério do
Escotismo serão retomadas no dia
06/02. Horário: sempre aos domingos,
das 14 às 16h. Se você tem interesse, as
vagas continuam abertas para lobinhos
(crianças de 6 a 10 anos).

Escola Dominical 2011

A partir do dia 13/02, reiniciaremos
as aulas da escola dominical. Para a
faixa etária dos adolescentes, jovens
e adultos, a divisão não será mais por
idade e sim por assuntos. Veja abaixo os
3 assuntos que serão ministrados nesta
primeira rodada:
1) Panorama do Antigo Testamento
Profª Arlete Simões
2) “Quem são os Metodistas Livres”?
Suas ênfases e doutrinas
Profª Kátia Okada

Curso de Inglês para
Adolescentes

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2011
Aulas às sexta-feiras das 9 às 11h
Início das aulas: 4 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

Professor(a) para a Escola
BETEL

A Escola BETEL está abrindo processo
de seleção para contratação de mais
um professor de educação infantil.
Caso você esteja fazendo o curso de
pedagogia, ou já tenha concluído,
e tem interesse na vaga, entre em
contato com a Ana Luca pelo telefone:
4057-3386.

feliz
aniversário!
30/01 Nobuko Kano
01/02 Setsuko Suzuki Yoshikawa (Elza)
02/02 Marcelo Shigueo Soga
03/02 Lucas Takeshi Watanabe

Parabéns!
Camping 12 ~14 anos
Local: Terra Preta
Mais informações:
camping12a14@gmail.com
Camping 15 ~17 anos
Local: Salesópolis
Mais informações:
camping15a17@gmail.com

