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Mensagem
EDIFICADO PELO ESPÍRITO
SANTO = CHEIO DO ESPÍRITO DE
DEUS
Juliano Gomes Cunha
“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do
Espírito.” Efésios 5:18

REFLEXÃO
Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e
eis que eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos. Amém.
Mateus 28:19-20

Ser edificado pelo Espírito Santo é viver cheio do Espírito de Deus
porque somente assim a nossa vida pode ser estruturada. Cheio
do Espírito é uma expressão que aparece diversas vezes na Bíblia,
especialmente no Novo Testamente, para descrever alguém que
está movido pelo Espírito Santo. (Lc 1:15; 1:41; 1:67; 2:4; 4:1; Atos
4:8; 4:31; 6:3; 6:5; 7:55; 9:17; 11:24; 13:9; 13:52).
Assim como um balão ganha forma, tamanho e expressão quando
é inflado, o cristão cheio do Espírito Santo também adquire forma,
tamanho e expressão espiritual. E como um balão vazio não cumpre
o seu propósito, um cristão que não se enche do Espírito não
cumpre a contento o propósito de Deus em sua vida. Fomos feitos
para ser cheio do Espírito de Deus. Desde a criação do homem,
Deus soprou o Seu Espírito sobre ele e o fez alma vivente. Faz
parte do projeto original de Deus, que sejamos cheios do Espírito
Santo. Há uma necessidade natural em nós de sermos cheios. Então,
precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo.
Um fato importante a saber é que o enchimento pelo Espírito
Santo não é uma experiência única e definitiva, ou seja, podemos
ser cada vez mais cheio do Espírito Santo quanto mais buscamos
a Deus, quanto mais estamos dispostos a servir ao Senhor, quanto
mais entendemos que sem o Espírito Santo não alcançamos uma
vida plena de santidade.
Em Mateus 9:16-17 Jesus ensinou algo que se aplica a ser cheio do
Espírito Santo. Ele disse: “Ninguém põe remendo de pano novo em roupa
velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho
novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho
se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em
vasilhas de couro novas; e ambos se conservam”.
Deus não faz remendo nas nossas vidas e muito menos nos dá algo
que nos destrua ou prejudique! Muito pelo contrário, Deus nos dá
vestes novas, nos dá um novo espírito, nos dá o melhor de Si para
nos abençoar! Veja algumas dádivas maravilhosas que Deus nos
deu:
• Ele nos deu a Bíblia! O melhor livro de todos! Ela contém a Palavra de
Deus.

• Ele nos deu Jesus para fazer justiça por nós! Jesus não era um anjo
qualquer, que estava sobrando nos Céus, não era alguém sem importância
para Deus, ele era o filho único de Deus, que se fez homem para nos revelar
a paternidade de Deus.
• Ele nos deu o Espírito Santo sem medida! O melhor guia e consolador das
nossas vidas! Quem tem o Espírito Santo tem tudo!
Deus faz de nós vasos novos para receber o vinho novo, que
representa o Espírito Santo! Por isso o apóstolo Paulo nos encoraja
a não ficar embriagado com o vinho do mundo, mas ser cheio do
vinho de Deus, o Espírito Santo.
No entanto, muitos estão se enchendo das coisas que o mundo
oferece, estão se embriagando com bebidas, drogas, sexo, dinheiro,
poder, fama, etc. Mas tudo isso fica pequeno e sem valor quando
somos cheios do Espírito Santo!!!
O que nos enche determinará se seremos vasos de honra ou vasos
de desonra. Se formos cheios do vinho do mundo, produziremos
as obras da carne, mas se formos cheios do Espírito Santo,
produziremos o fruto do Espírito. Este fruto chama-se santidade
e tem nove aspectos relacionados em Gálatas 5:22! Só o Espírito
Santo nos completa e nos estrutura para viver uma vida com Deus!
Enchei-vos do Espírito Santo!

MINISTÉRIOS

ACAMPAMENTO DIIMC 2014 – 01 a 04 de maio
Sua criança não pode perder. Teremos a presença da Tia Eunice e do Zoca.
DOMINGO MISSIONÁRIO:
NOTÍCIAS DO DOMINGO MISSIONÁRIO
Domingo, dia 30, teremos o nosso domingo missionário. Vamos conhecer a Casa
Novella e seu trabalho com crianças que foram temporariamente afastadas de suas
famílias. Prepare uma oferta para ajudarmos esse projeto tão importante para a
comunidade.
Pense nisso:

“Acreditar na criança;
Acreditar na família;
Acreditar na mudança;
Acreditar na vida.
E juntos transformar e tornar o mundo um lugar melhor”

TREINAMENTO DE SERVOS
Acontecerá domingo (30), das 9h30 às 12h e está direcionado para servos que
atuam no domingo de manhã (GG, recepção e PG) e na devocional. Os servos que
atuam no berçário terão um treinamento específico em outra data.
A liderança do DIIMC agradece a todos os irmãos que foram convocados e
aceitaram o desafio de substituir os servos, para o Treinamento. Deus abençoe a
cada um de maneira especial.
DIIMC 2014 – Venha servir no Ministério Infantil, temos muitas áreas de
atuação. Procure Patrícia ou ligue para a secretaria e deixe seu contato.
DESAFIO PARA A FAMÍLIA
Ler o evangelho de João. Acompanhar a cada domingo a lição que foi ministrada
e conversar com sua criança sobre o que foi trabalhado no domingo. Cremos que a
Palavra de Deus é viva e eficaz, e cumprirá o propósito de transformar vidas. Ore
para que o Espírito Santo toque o coração do sua criança.
Lição do dia: Missões – CASA NOVELLA
Textos Bíblicos: Mateus 28: 19,20; Marcos 3:14-19; Marcos 10:42;
Marcos 16:15; João 3:16
Princípio: Fazer missões é ordem de Jesus.
Versículo: É mais feliz, quem dá do que quem recebe. Atos 20:35
Escala do berçário para o mês de março/noite:
Dia
30

Equipe
Silvana

ação social
A casa Projeto Viver (Bradock) necessita de um TORNO na sua oficina
de artesanato.
Se você quer abençoar esta casa venha falar conosco.
As crianças da Casa Novela necessitam muito da sua generosidade,
doando uma lata de leite Nestogeno de 0 a 01 ano.
Contato Ação Social: Lea Maria: 31 8437 4784

acampamento de famílias
As quatro estações da vida
Dias 18 a 21/04 – Semana Santa
Adultos: R$ 140,00 / Crianças até 06 anos: isento
Crianças de 7 a 12 anos: R$ 70,00 / Família com mais
de 2 adultos: R$ 90,00 por pessoa a partir do 3º
*Preço sem utilização de ônibus
Inscrições e informações na secretaria da IMC.

NO CAMINHO DOS SONHOS DE Deus

CONTATOS - IMC

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

HORÁRIOS - IMC

domingo
9h30
Centro de Formação Ministerial - CFM (Escola Bíblica)
9h30
DIIMC - Rede de Crianças
11h
Culto de Celebração
19h
18h
Intercessão
segunda-feira
9h30 Capelania do Hosp. Evangélico
22h Missão Pão da Vida

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

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 g r upo per to de você! www.imcbh.com.br

diaconia

agenda
Dia Evento
18 a Acampamento de
21/04 Famílias

Dia Equipe
Equipe 3: Edson, Helen,
30
Rosane, Candida
Equipe 1: Gemersonn, Mi06
rian, Gilmar, Denise

aniversários
DIA
31

NOME
contato
Beatriz Falcone Borja Dutra Calvacanti 3275-1132 / 9466-0004

31

Maria de Lourdes Costa Ambrosio

3653--6382 /9331-5395

31

Marisa Alves Leal

3422-2541 / 9216-4257

01

Luciana Alvarenga Nunes Farias

3426-7840 /8579-2030

02

Izabella Rago Castro

3423-7611 / 8880-3504

05

Amanda Faria Lopes Cançado

3224-7278 / 9798-7278

05

Breno Fernando Silva Ferreira

3789-2410 / 8572-0210

05

Pedro Henriques Vargas Fernandes

3426-5811 / 9786-2010

05

Samira Elza de Freitas Oliveira

3447-6486 / 8427-9350

05

Viviana Bastos da Costa

3446-1820 / 8884-5757

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
TEMPLO: Rua Ponte Nova, 280 - Floresta - BH
CASA PASTORAL: Rua Ponte Nova, 316v - 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

