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3. Uma nova sensibilidade ao Espírito Santo.

Ministérios

Quer aprender mais detalhes deste estudo maravilhoso? Procure uma de
nossas Células – é o estudo desta semana. Bom estudo!
Fonte: ibcbh.com.br

reflexão

Jesus Cristo, Rei
Neste último estudo da série, vamos nos ater ao conceito de Jesus como
Rei. O tema do reinado de Jesus enfatiza a sua completa liderança
e governo sobre a nossa vida. Divergindo dos métodos modernos de
propaganda e marketing, Jesus nunca tentou esconder os perigos a que
estariam sujeitos os que desejassem segui-lo. Ele sempre deixou bem
claro o preço de ser seu discípulo. Ele não atraía multidões prometendo
saúde, riqueza e felicidade, para depois cochichar baixinho: “Só que,
de vez em quando, pode acontecer de você ser obrigado a assumir
responsabilidades ou fazer sacrifícios”. Pelo contrário, ele era tão
sincero quanto ao preço, riscos e dificuldades inerentes ao Cristianismo
que às vezes as pessoas, ao ouvir as suas advertências, se afastavam dele
e optavam por não mais caminhar ao seu lado. Jesus fazia questão de
deixar tudo bem claro quando convidava as pessoas a aceitá-lo como rei
em suas vidas. É assim que ele nos convida hoje: sem surpresas ou letras
miúdas nas entrelinhas.
Jesus falava sem rodeios, de modo que os que desejavam segui-lo
pudessem tomar a decisão com base na realidade. Ele fazia questão de
deixar claro que se ele fosse o rei de suas vidas, teriam de abdicar do
trono e entregá-lo a Ele. Jesus agia assim para ter certeza de que antes
de segui-lo, todos pensassem bem os custos. As maravilhosas promessas,
mas também as responsabilidades inerentes a segui-lo, eram claramente
apresentadas.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DA IGREJA
METODISTA CONGREGACIONAL
Em conformidade com o Estatuto da Igreja Metodista Congregacional,
em seus Artigo 15 e Artigo 17, Convocamos a Assembléia Geral

Dia da Criança /Dia do Amigo: Tivemos, no dia 19/10, uma
manhã especial comemorando o Dia das Crianças e também o Dia do
Amigo. Agradecemos a todos que nos apoiaram, na realização desta atividade.
Atenção Pais do Coralito e Explosão: O CD com as músicas
da Cantata está disponível na recepção do DIIMC. A apresentação será no
dia 23/10.
Camisas: Último dia para você comprar sua camisa, passe na recepção e
informe-se como poderá adquirir.

Ordinária, com Quórum Especial, conforme abaixo:
30/11 - Domingo Missionário: Sociedade Bíblica do Brasil – o
cofre foi entregue às crianças e deverá ser devolvido, com a oferta, no último
domingo de novembro.

1) Em Única Convocação
Dia: 09/11/2014
Hora: 09:30hs
Local: Salão Social da Igreja Metodista Congregacional
Assunto: Eleição dos Membros do Conselho Geral e do
Conselho Fiscal.
Forma: Assinatura em Lista de Presença e Voto em Cédulas
Específicas.

Lição do dia: Quanto vale esse livro para você?
Texto Bíblico: Salmo 19.7-9; Isaías 40:8; Jeremias 26.1-19; 36.1-2;20-28;
38.1-13
Principio: A Bíblia é valiosa para mim.
Versículo: “Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus
permanece eternamente” Isaías 40:8
Escala do berçário para o mês de outubro/noite:
Dia

A AGO será realizada com base no Regimento Interno da IMC,

28

equipe
Luci / Angela / Silvana

Artigos 14, 15, e 16 conforme Sessões abaixo:
1o) Primeira Sessão – Abertura no dia 09/11/14 às 11:30hs e
Encerramento no dia 23/11/14 às 12:00hs – Assinatura em Lista
de Presença e Consignação de Voto em Cédulas Específicas.

Jesus foi bastante claro em sua época. E continua sendo hoje em dia.
Ou ele é o rei de todas as coisas ou não é o rei de nada. Quando
decidimos receber Jesus como nosso Salvador e também como Senhor
e Rei, algumas realidades começam a mudar em nossa vida e passamos
a ter uma clara percepção delas:
1. Uma nova sensibilidade ao pecado;
2. Uma nova sensibilidade para com o próximo;

2o) Segunda Sessão - Abertura às 12:00 hs e Encerramento às 21:00
hs do dia 23/11/2014 – Apuração dos Votos pela Mesa Diretora e
Declaração dos Eleitos.
Belo Horizonte, 01 de Outubro de 2014.
Rogério Franco Guimarães
Coordenador do Conselho Geral

Dia 29/11 Acontecerá o 3º Bazar da Ação Social. Contamos com suas
doações. Toda a renda deste evento será revertida para aquisição do elevador
da casa pastoral.
Casa Novella: Sua contribuição do leite Nestogeno (Nan) tem sido
relevante no sustento dos bebes da Casa Novella. Não deixe de abençoar.
Casa de José: Doe caixas de leite. Você pode doar uma ou mais caixas.
Assim garantimos o café da manhã de 145 crianças.
Contato Ação Social: Lea Maria: 8437-4784

no CAmInHo DoS SonHoS De DeuS

ContAtoS - ImC

AGenDA

Coordenador eclesiástico: Pr. Ari Otavio Borja Pinto
(31) 8321.1759 - pastoral@imcbh.com.br
Coordenador Administrativo: Ronald Franco Guimarães
(31) 8316.4580 - admin@imcbh.com.br
Atendimento Pastoral - Ligue e agende um horário: 2ª a 6ª - de 9 as 17h
secretaria: secretaria@imcbh.com.br
Finanças: financas@imcbh.com.br
DiimC: diimc@imcbh.com.br
oração: oração@imcbh.com.br

Comunicação: comunicar@imcbh.com.br
Ação social: acaosocial@imcbh.com.br
Consolidação: consolidar@imcbh.com.br

EVEnTo
GD IMC
Louvor e Adoração com Nico Battaglia
Casamento Denise Juninho

Dia
26
02

equiPe
Equipe 3: Edson Melo, Helen Marra, Rosane, Candida
Equipe 1: Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

DÍZImoS e ofertAS

Domingo
9h30
Centro de Formação Ministerial - CFM (Escola Bíblica)
9h30
DIIMC - Rede de Crianças
11h
Culto de Celebração
19h
18h
Intercessão
TErça-FEira
14h Capelania do Hosp. da Baleia
20h Culto da Família

segundA A sextA -FeirA
6h30 Reunião de Oração
quArtA-FeirA
6h
Reunião de Oração
8h
Capelania do Hosp. da Baleia
14h30
Reunião da Rede de Mulheres (Colméia)
16h30
Reunião de Oração Liderança
quintA-FeirA
9h30 Capelania do Hosp. Evangélico
14h Capelania do Hosp. da Baleia

Dia
01/11
02 e 4/11
08/11

DIAConIA

HorÁrIoS - ImC

segundA-FeirA
9h30 Capelania do Hosp. Evangélico
22h Missão Pão da Vida

2014 – EDIFICADOS PELO ESPÍRITO SANTO

sáBAdo
18h CFM - Rede da Juventude
19h30 Reunião Rede da Juventude
20h Reunião Jovens Adultos

missão: Levar e pregar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas (EVANGELIZAR);
Ensinar a palavra de Deus a todos os alcançados (DISCIPULAR); Buscar, amar e praticar
constantemente os ensinos Bíblicos, através da adoração, instrução, comunhão, serviço e
proclamação (VIDA CRISTÃ).
Visão: Ser uma igreja edificada pelo Espírito Santo, evangelística e em constante crescimento, cujos membros sejam discípulos maduros do Senhor Jesus e discipuladores atuantes para
a edificação do Corpo de Cristo - especialmente através das Células.
Visão de CélulAs: Ter 100% da igreja pastoreada por meio de Pequenos Grupos, sem
esquecer que o pastoreio acontece, também, nos Cultos Públicos e nas oportunidades de
aconselhamento pelos pastores – Atos 5:42.
Encontre um pequeno grupo perto de você! www.imcbh.com.br

se você usa o procedimento através de cheque, favor fazê-lo nominal à
igreja metodista Congregacional. Abaixo, informações para depósito:
igreja metodista Congregacional: CNPJ 20.858.080/0001-28
Banco do Brasil / Agência: 3068-6 / Conta: 44229-1
Favor colocar o comprovante em um envelope de contribuição e entregá-lo nos momentos de oferta ou encaminhá-lo para o e-mail:
financas@imcbh.com.br

PArtICIPe DA

CAmPAnHA
Do elevADor
seu envolvimento conosco é muito importante para conclusão dessa
etapa. retire seu carnê com o presbitério para podermos controlar o
valor que tem sido arrecadado.
temos certeza de que essa obra está no centro da vontade de deus
e temos trabalhado bastante para concluirmos esse processo em sua
totalidade.

TEMPLO: Rua Ponte Nova, 280 - Floresta - BH
CASA PASTORAL: Rua Ponte Nova, 316 - Floresta - BH
(31) 3245-9009 / 8322-0236 - FAX:(31) 3889-1574 / secretaria@imcbh.com.br

ComuniCAção imC
Coordenador eclesiástico: Pr. Ari Otavio Borja Pinto; Coordenador Administrativo: Ronald F. Guimarães
Criação e desenvolvimento: Comunicação IMC

vt

COM NICO BATTAGLIA
Em passagem pelo Brasil, o cantor italiano
ministrará na IMC em evento que faz parte das
comemorações dos 30 anos da nossa Igreja.

ENTRADA FRANCA.

DOMINGO
2/11, às 11h e 19h
TERÇA
4/11, às
20h
Participação Especial
BETO TAVARES E BANDA

