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REFLEXÃO
“SEDE SANTOS, PORQUE EU SOU SANTO”
Quando lemos nas Escrituras: “Sede imitadores de Deus como filhos amados”,
não significa que iremos imitar a Deus criando uma lua ou um planeta, mas
o imitarmos em santidade. Ele diz: “Sede santos, porque eu sou santo”. O
que distorce a santidade é errar o alvo, é o pecado. Para Deus não existe nem
“pecadinho” nem “pecadão”, todo pecado tem como recompensa a morte.
Talvez você pense que uma mentirinha à toa não faz mal. Querido (a), não
existe mentirinha ou mentira grande, a mentira é uma só, e a consequência é a
morte. A Bíblia diz que o pai da mentira é o Diabo (João 8.44).
Muitas vezes as pessoas não compreendem o que é ser cristão. Pensam que
é somente ser abençoado com bens materiais. Deus pode dar bens, mas essa
não deve ser a nossa motivação, mas viver como Cristo viveu, andar como
Ele andou, ser santo como Ele é santo. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2
nos ensinam a viver assim:“Portanto, também nós, visto que temos a rodearnos tão grande nuvem de testemunhas”. Quais são essas testemunhas? O
irmão ao nosso lado é um testemunho, os anjos do Senhor são testemunhas
“[...] desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta”. Peso é
confusão, uma situação que sabemos que está errada, mas a aceitamos na nossa
vida. Há uma diferença entre peso e pecado, diz o texto: “Desembaraçandonos de todo do pecado que tenazmente nos assedia”.
O tempo todo o pecado no assedia, durante as vinte e quatro horas do dia,
somos tentados. Jesus foi tentado e não foi apenas no deserto; Ele foi tentado
em todas as coisas, como lemos em Hebreus 4, verso 15: “[...] ele foi tentado
em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado”. Ele foi assediado
como nós somos assediados, a única diferença é que Ele nunca cedeu a uma
única tentação.
A única maneira de não pecarmos é termos a consciência, durante as 24 horas
do dia, do que está escrito no verso 2 de Hebreus 12: “[...] olhando firmemente
para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe
estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está
assentado à destra do trono de Deus”.
O amor de Cristo nos constrange. Constranger significa embaraçar, deixar sem
espaço. Ele está conosco em todo tempo; por isso, não precisamos pedir que

Ele venha à nossa presença, como muitos oram. Mas nós é que precisamos
viver na presença Dele. Na caminhada cristã não há uma vida espiritual e outra
secular. Não existe uma vida na igreja e outra fora da igreja. A nossa fé um
relacionamento com o Senhor. Ou Jesus é tudo na nossa vida ou Ele não é
nada. O coração do Senhor se alegra em se deleitar em nós, em se regozijar em
nós, e isso não é possível quando pecamos. As consequências do pecado são
terríveis, destroem, o pecado traz morte.
Dizendo a “grosso modo”: “Um pecado puxa outro pecado”, assim como
“uma mentira puxa outra mentira”, e a vida vai se deteriorando. Quando
oramos paramos de pecar, quando pecamos paramos de orar.
O propósito de Deus é que sejamos participantes da sua santidade, participantes
da Sua natureza. Não existe nada mais glorioso na Terra do que fazer parte
da santidade de Deus. Muitas pessoas ficam impressionadas com milagres. O
milagre impressiona, mas no Último Dia alguns irão chegar diante de Deus e
dizer: “Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Fiz um paralítico andar, um
cego ver, em teu nome realizei muitas curas”. E o Senhor lhes dirá: “Quem são
vocês? Eu não os conheço”. Quando somos santos nos tornamos participantes
da santidade de Deus. Temos visto muitos milagres e cremos em milagres, mas
o que realmente precisa nos impressionar nas pessoas é a santidade na vida
delas. Jesus disse: “Sede santos, porque eu sou santo” (1Pe 1.16).
Márcio Valadão

morte, mas “permaneceram firmes” , pois temiam ao Senhor e tinham
prazer em sua Lei!
Por não se curvarem diante da estatua foram lançados na fornalha ardente
O que esses jovens nos ensinam?
1) Que se temermos ao Senhor, teremos sempre a sua presença
conosco - v25: Disse o rei: vejo quatro homens andando na fornalha
ardente
2) Que se temermos ao Senhor, teremos seu cuidado sobre nossas
vidas - v27: nem foram chamuscados os cabelos, nem cheiro de fogo
passou sobre eles
3) Que se temermos ao Senhor, ele nos dará vitoria e honra - v30:
Então o rei fez prosperar os três jovens na província de Babilônia
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos

MINISTÉRIOS

MENSAGEM
MOTIVAÇÃO CORRETA
Pr. Ari Otávio
Sl. 112:1 – “Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos
seus mandamentos.”
O que nos leva a servir ao Senhor? Qual o motivo de freqüentar igreja?
Porque participo de cultos? O que me leva a freqüentar uma célula? Estas
perguntas precisam de nossas respostas!
Sirvo ao Senhor, freqüento uma Igreja, participo de cultos, freqüento uma
célula, por motivação correta? Faço estas coisas porque busco proteção
de Senhor? O motivo é ser abençoado por Deus? E se por algum motivo
minha experiência do passado me fizer lembrar que aconteceram fatos em
minha vida que me entristeceram, me frustraram, me “jogaram pra baixo”?
E se passei por lutas e dificuldades que me fizeram pensar: “Deus não se
importa”!
A Bíblia nos relata a historia de três jovens que podiam ter suas mentes
marcadas por “derrotas do passado”, no entanto permaneceram “crendo
no Senhor” .
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego (Daniel 3:1-30)
Estes três jovens experimentaram uma grande frustração em suas vidas:
Viram sua cidade ser destruída por Nabucodonosor
Perderam seus parentes e sua liberdade, pois foram levados “cativos” para
Babilônia.
Lá no exílio, foram “provados” e literalmente “passaram pelo fogo”
Não aceitaram se curvar e adorar a estatua do rei. Foram ameaçados de

ACAMPAMENTO DIIMC 2014
01 A 04 DE MAIO
Teremos a presença da Tia Eunice
e do Zoca. Seu (sua) filho(a) não
pode perder. Inscrições abertas
para crianças de 5 a 11 anos.
Saída: 01 de maio, às 9h na IMC. /
Retorno: 04 de maio, às 11h30 na
IMC.
Documentos necessários para a
inscrição: ficha médica, ficha de inscrição e autorização, devidamente preenchidas,
cópia da certidão de nascimento ou identidade.
LIÇÃO DO DIA: Nicodemos, um cara legal
TEXTO BÍBLICO: João 3: 1-7
PRINCÍPIO: Ser bom é legal, ser como Jesus é radical!
VERSÍCULO: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
João 3:3
ESCALA DO BERÇÁRIO PARA O MÊS DE ABRIL/NOITE:
DIA
27

EQUIPE
Luci e Angela

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

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

Dentro das programações pelo 30º aniversário da IMC, estará conosco
nos dias 05 e 06 de Julho (sábado e domingo), o Grupo Logos.
O Pr. Paulo Cezar e sua equipe estarão ministrando a nós através da
Palavra e de músicas que fazem parte do “cancioneiro” cristão ao longo
de vários anos.
Iremos cantar juntos músicas como: Autor da Minha Fé, Portas
Abertas, Mão no arado, Não temas, Um novo dia, entre outras.
Inclua em sua agenda e compartilhe com seus amigos, vizinhos, sua
célula, etc.

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

Precisamos com urgência de fraldas geriátricas.
Se você é o abençoador desta causa venha falar conosco.
As crianças da Casa Novela necessitam muito da sua generosidade,
doando uma lata de leite Nestogeno de 0 a 01 ano.
AÇÃO SOCIAL: Lea Maria: 31 8437 4784

DIA
01 a 04/05

EVENTO
Acampamento DIIMC

DIACONIA
DIA
27
04

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

ANIVERSÁRIOS
DIA
27

NOME
Paloma Juliana Gonçalves Santos

CONTATO
3055-9883 / 8916-0662

28

Isabella Alves leal

3273-0643 / 8608-7020

29

Maria Candida Daibert de Navarro

3486-7943 /9951-7745

30

Matheus Ambrosio Costa

9207-6351

01

Raquel Nascimento Horta

3421-9005 / 8748-3462

02

Maria Clara Marinho Torres

3024-7675 / 9259-8569

03

Alberto Nogueira Veiga

2127-1327 / 9301-0079

03

Pedro Saiggh De Malta

3421-8398 / 8883-8398

DÍZIMOS E OFERTAS

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

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 g r upo per to 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
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

