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REFLEXÃO

movê-lo. Já lhe aconteceu de tentar ligar o carro, de manhã, e, embora as luzes
internas estejam acesas, na hora de girar o motor, ele não roda? A bateria! Ela
tem certa carga, mas não o suficiente para girar o motor de arranque.
Encerrei minha inesperada devocional com o seguinte pensamento: imitadores
de Deus são os “caridosos”: têm uma “carga de amor” capaz de mover o
motor das boas obras. Carga essa que talvez não seja dada à afeição, à amizade
e ao erotismo.
Havemos de tropeçar nesse mesmo ágape, revestido de tonalidades “afetuosas”.
Assim, o “dar-se” da caridade, que nos é aceitavelmente prático, poderá,
então, fazer-se acompanhar de “sentimentos”, como no caso do “caminho
sobremodo excelente” de 1 Coríntios 13. Mas isso já é outra devocional.
Por: Rubem Amorese

O Senhor, por sua graça nos contempla com misericórdia, e por isso, nos
abençoa:
- A mulher com o fluxo de sangue, tocou Jesus para receber a cura e foi curada
- Os amigos do paralitico levaram o enfermo para ser curado e ele andou
- Aquele pai levou seu filho a Jesus para ser liberto dos demônios e ele ficou livre
Nada contra pedir em oração a bênção de Deus, mas qual é a motivação?
A multidão seguia a Jesus apenas para receber dele algo. Assim somos
nós também, não é verdade?
Em João 12 lemos uma história interessante. O mestre estava em Betânia

Mensagem

Imitadores de Deus
Imagino que já tenha acontecido com você. Ao fazer sua devoção diária, de
repente, uma palavra lhe salta aos olhos. Não é uma palavra nova. E aí está o
interessante; é uma palavra antiga. Porém, nesse instante, ela parece feita de
lâmpada neon; e fica piscando para você. De tal modo, que você não pode
continuar seu caminho natural sem parar e dar a ela a atenção que está exigindo.
Eu estava debruçado sobre Efésios 5, considerando a recomendação de Paulo
sobre a imitação de Deus, e fui abduzido por uma ideia fixa: imitar a Deus
em que sentido? Melhor ler mais um pouco: “Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados; e andai em amor, como também Cristo nos amou e
se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma
suave” (Ef 5.1-2).
Percebi imediatamente a conexão com o primeiro versículo que decorei na vida:
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16). E
a perplexidade cresceu com a expressão “de tal maneira”.
Imagino que você já tenha se intrigado com essa expressão, também. Ela dá
uma ideia de grandeza, mas não diz que grandeza é essa. Porém neste momento
em que estou aprisionado pela recomendação paulina de ser imitador de Deus,
ela se torna importante para mim. Como que a dizer: “Ame, você também, de
tal maneira que dê”.
Lá se foi minha devocional! Ou melhor, lá se foi a minha confortável devocional!
Ela havia feito um desvio inesperado: E o que significa “amar de tal maneira”?
Significa, talvez, que meu amor deva ser algo parecido com o exemplo de
Paulo: “Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós”.
Ai, era o que eu temia!
Talvez os dicionários me “ajudem” -- pensei (nada devocionalmente, confesso).
Amor, amor... E encontro as palavras “charis”, no latim, e “ágape”, no grego.
Ambas descrevendo um tipo de amor que pressupõe um necessitado. Não
temos caridade em relação a um ursinho de pelúcia. Nem mesmo em relação a
uma flor (a não ser que sejamos o Pequeno Príncipe). Eles não têm necessidades.
O amor de Deus percebe uma necessidade, olha para um necessitado e o ama
com “ágape ou caridade”. E dá seu Filho, ou se entrega, na pessoa dele.
Porém, e a expressão que está piscando em neon: “de tal maneira que”? Ela
traz a ideia de intensidade. Ou seja, ame com a intensidade suficiente para

exuberante graça de Deus.

Jesus ungido por
Maria em Betânia
Pastor Ari Otávio
João 12:1-8
Vivemos cercados de heranças religiosas, que se transformam em
paradigmas, e isso tem afetado dramaticamente nosso relacionamento
com Deus.
Quando pensamos em religião, logo nos vem à mente a possibilidade
de podermos nos relacionar com um ser superior que está bem longe e
ocupado demais, portanto sem tempo para nós, criaturas mortais.
Trazemos na mente a idéia de um relacionamento pautado em causa
e efeito, ou seja, se não fizermos isso, desagradaremos a “divindade”
e por isso seremos castigados; por outro lado, se fizermos aquilo
outro, seremos recompensados e teremos a sua “graça”. Assim como
recebemos, transmitimos sem notar essa maneira de pensar sobre Deus a
nossos filhos e futuras gerações. Que herança maldita!
Ficamos tão egoístas, que na maioria das vezes, tentamos “contato com
Deus”, com o único propósito de receber dele algum beneficio, algo que
solucione nossos problemas. Buscamos muito mais a bênção de Deus do
que o próprio “Deus da bênção”.
Nos tornamos “consumidores” que se sentem no direito de escolher
como, onde e quando participar de cultos ou reuniões religiosas, e então,
queremos saber, como se fosse um cardápio ou um programa, quem vai
pregar, quem vai cantar, quanto tempo vai durar aquele culto, etc...
Religião, não tem nada a ver com Cristianismo, pois enquanto religião
nos leva a pensar em apenas receber, Cristianismo tem como ênfase,
o dar. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único
filho...” Disse Jesus: “eu sou o bom pastor, o bom pastor dá sua vida
pelas ovelhas...”
Isso é graça, é receber sem merecer. Receber independentemente do que
somos, como está escrito: “pela graça sois salvos, isso não vem de vós,
é dom de Deus”. Aleluia; somos salvos pela graça, incompreensível e

participando de uma ceia junto com seus discípulos pouco tempo
antes de ir para Jerusalém. Ele já vivia momentos de agonia, sabendo
que seria entregue a seus inimigos, crucificado e morto para pagar o
preço de nossos pecados e nos resgatar do poder de satanás, quando
Maria quebra um vaso de perfume precioso e unge os pés de Jesus e os
enxuga com seus cabelos. Em adoração silenciosa, nada pede, apenas
demonstra seu amor e gratidão por Jesus. É censurada por sua atitude,
não é compreendida pelos discípulos, mas o Senhor recebe aquele ato
de carinho dela enquanto toda a casa se enche com o perfume daquele
balsamo.
Maria derramou nos pés de Jesus algo muito precioso!
E nós? O que temos para “ofertar” a nosso Deus?
Temos nossa vida, nossos dons e talentos, nossos bens, nossa família,
temos tanto...
Diga ao Senhor hoje ainda: “Amado Jesus, me rendo a seus pés e me entrego
totalmente a ti, usa a minha vida como tu queres, faça de mim um vaso de honra para
tua gloria.”

Ministérios
Mulher única
Queridas únicas, iniciaremos novas turmas do curso de Mulher Única
na última semana de agosto. Teremos uma turma às terças 18h30 e
outra às sextas 15h.
Você que deseja participar entre em contato com Denise (99848688)
ou Micheline (9897-2008).

cursos para família
CROW: Iniciaremos uma nova turma do Crow na segunda quinzena de agosto.
Você que deseja aprender sobre os princípios financeiros de Deus procure o
Gemersonn ou a Mirian e faça a sua inscrição.

Ministérios

domingo missionário - 31 de agosto
Casa nutrir
Neste dia, as crianças terão a oportunidade de abençoar este projeto, através da
sua oferta. Moçambique: 55 crianças morrem ao dia “Segundo estudo do governo
de Moçambique, 44% das crianças moçambicanas sofrem de desnutrição crônica
e um terço delas morre em decorrência de questões ligadas a desnutrição. É para
combater essa realidade em uma das províncias com o maior índice de desnutrição
de Moçambique, Nampula, que um grupo técnico de voluntários, desenvolveu o
projeto CASA NUTRIR – um centro de recuperação e educação nutricional.
www.kickante.com.br/campanhas/casa-nutrir-combatendo-desnutricao
Coralito e Explosão
As crianças de 3 a 11 anos têm a oportunidade de louvar ao nosso Deus participando
dos ensaios dos corais. Em novembro, reapresentaremos a cantata Drama das
Águas em comemoração aos 30 anos da IMC. Solicitamos aos pais que incentivem
os filhos a participarem e evitem as faltas nos ensaios.
Lição do dia : Os Dois Fundamentos (A casa sobre a rocha)
Principio: Quando obedeço a palavra de Jesus, sou sábio como o homem que
construiu sua casa na rocha.
Texto Bíblico: Lucas 6: 46-49
Versículo: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é
como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24
Escala do berçário para o mês de Agosto/noite:
Dia
17
24
30

Equipe
Telma / Elizabeth Coimbra
Luci /Angela
Silvana

nova publicação IMC
Queridos irmãos, a partir do mês de setembro teremos um
informativo especial publicado mensalmente. Será uma
ferramenta gloriosa de evangelização e ensino da Palavra de
Deus que você poderá distribuir em casa, no trabalho, na
faculdade etc. Caso tenha interessa em manter financeiramente
essa publicação anunciando sua empresa ou serviço, entre em
contato com Pedro Daibert (31 9580 7565).

2014 – edificados pelo espírito Santo

agenda
Dia
13 a 14/09
26 a 28/09

Evento
Acampamento de Mulheres
Encontro Evangelístico - Sede Campestre

diaconia
Dia
17
24

Equipe
Equipe 4: Mario, Genilda, Junia, Fernando
Equipe 2: Francisco, Elisa, Zenilda, Marcio

aniversários
DIA
18

NOME
Daniel Marangon Duftles Teixeira

18

Laressa Gonçalves Montalvão

3467-7238 / 9231-2502

18

Monica Alvarenga Leal

2515-4541 / 9216-4265

20

Assir Luiz da Costa

3442-6887 / 3219-8790

21

Pedro Henrique Senra

3466-3770 / 9656-3105

21

Wimilce Resende de Oliveira Quintana

8562-1043

22

João Henrique Kuhl Bicalho

8402-7058

23

Silvana Ramos Moreira

3496-1082 / 9737-2308

DÍZIMOS E OFERTAS
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

AÇÃO SOCIAL
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

contato
3423-2092 / 9990-2092

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

