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Atenção servos! A liderança do DIIMC
espera por você no dia 14/09, às 8h30.
Reserve esta data!

reflexão

Preparando a Próxima Geração
“Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o SENHOR,
teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a
possuir; para que temas ao SENHOR, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos
e mandamentos que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da
tua vida; e que teus dias sejam prolongados” – Dt 6:1,2
Se quisermos frutificar para Deus precisamos preparar um “legado”
para a próxima geração. É isto o que o texto de Dt 6:1-7 nos fornece
com cristalina certeza.
1. Os discípulos fazem o que aprendem conosco
O fazer era a referência do ensino de Jesus – lembra-se da experiência do
Senhor Jesus lavando os pés aos discípulos (João 13:1-17)?
• Reflita: O que você faz está em consonância com o que você fala?
2. Os discípulos serão com os outros o que nós somos com eles
• Você tem a consciência de que é um discípulo de Cristo? Você consegue passar
aos outros o caráter de Cristo refletido em sua vida?
3. Discipulador e discípulo são companheiros de jornada
Você se lembra do discipulado de Eliseu ante o profeta Elias? Eliseu não
se “desgrudava” de Elias (1 Reis 2:2,4,6) – e foi assim que aprendeu o
ofício profético e recebeu porção dobrada do espírito de Elias.
• Estamos dispostos a gastar o nosso tempo com as pessoas para torná-las discípulos
do Senhor Jesus?
Conclusão
O projeto geracional de Deus propõe continuidade e não ruptura – 2
Tm 2:2. O mesmo Jesus de ontem que fortaleceu a fé dos apóstolos e
profetas para permanecerem até o fim, é quem nos fortalece hoje para
preparar a nossa geração e as subsequentes.

Lição do dia: Unidos para sempre
Texto Bíblico: João 14.15-19; 25-26
Princípio: O Espírito Santo é Deus vindo morar dentro da gente.
Versículo: “O Espirito Santo, a quem o Pai enviará, vos ensinará todas as coisas e
vos fará lembrar de tudo o que eu disse a vocês.” João 14.26
Escala do berçário para o mês de setembro/noite:
Dia

equipe

Dia

equipe

07

Terezinha

21

Telma / Elizabeth Coimbra

14

Márcia Salum / Carmem / Sandra Ramos

28

Luci / Angela / Silvana

ELEIÇÕES DO CONSELHO GERAL E FISCAL
Informamos que neste domingo, dia 07, é o último dia pra você fazer sua
indicação, conforme informações anteriores.
Data de Entrega:
- As indicações deverão ser encaminhadas ao Presbitério e Conselho Geral com base
na ficha de indicação disponível no Hall da IMC no período entre 23 de agosto até
07 de Setembro, podendo ser entregue ao Coordenador Eclesiástico (Pr. Ari Otavio),
Coordenador Administrativo (Ronald Franco) e na secretaria da IMC.
- A ficha de indicação obrigatoriamente deve conter o “de acordo” do indicado.
O Presbitério fará as entrevistas com cada indicado, e passará os nomes para a
Mesa Diretora da AGO, para a composição da Cédula de Votação.
A AGO será convocada para os dias 08/11 até 23/11, onde, obrigatoriamente,
deveremos ter 2/3 dos Membros Ativos da IMC votando, que representa o
Quórum Especial definido no Artigo 15, § 1o.
2014 - edificados pelo espírito santo

agenda
Dia

diaconia

Evento

Dia

07 a 28

21 dias de jejum e oração

13 a 14

Acampamento de Mulheres

26 a 28

Encontro Evangelístico – Sede Campestre

Equipe

07

Equipe 1
Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

14

Equipe 4
Mário, Genilda, Junia, Fernando

igreja metodista congregacional

Coordenador Eclesiástico: Pr. Ari Otavio Borja Pinto; Coordenador Administrativo: Ronald F. Guimarães
O Informativo Semanal da IMC é desenvolvido pelo Ministério de Comunicação.

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

