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REFLEXÃO
IGREJA “VERSUS” INSTITUIÇÃO
Há muitas críticas sobre a dimensão institucional da igreja evangélica. Você
ainda acredita na instituição igreja? Se sim, como salvá-la?
A igreja é criação de Jesus. Em Mateus 16.18, ele disse que edificaria a Igreja.
Naquele tempo, Igreja significava um grupo de pessoas em torno de alguém,
ou de idéias, ou de ambos.
Jesus falava de um grupo de pessoas que acreditassem ser ele Deus, que viera
em carne e osso para libertar a humanidade. Disse que trabalharia nessa Igreja,
de tal maneira que esta atacaria as portas da morte, libertando seres humanos
que, por ele, seriam ressuscitados no último dia.
Essas pessoas, membros da Igreja, seriam trazidas ao Filho pelo Pai, por meio
de uma revelação sobre a natureza divina e libertadora do Filho. Portanto,
gente que adoraria o Filho como Deus.
A Igreja é a consolidação desse grupo de Jesus, pelo Espírito Santo, por seu
batismo e habitação, desde o Pentecostes.
O Espírito Santo disse que a Igreja é o Corpo do Senhor, por meio do qual
Jesus exerce o seu governo sobre todas as coisas. Ele disse também que a Igreja
é a casa de Deus e o santuário onde ele é adorado.
Nas palavras de Jesus, a Igreja assume um perfil relacional (onde dois ou três
estiverem reunidos em nome de Jesus, ele estará entre eles) e sacerdotal (se dois
concordarem na terra, será feito no céu).
Na ação do Espírito Santo, a Igreja assume um perfil operacional: todos os
membros são cumulados de dons e de capacidades especiais para operar
prodígios. Assim, há também membros dessa comunidade que são destacados
pelo Espírito Santo para prestar serviço à Igreja, sem, com isso, ganhar posição
hierárquica. Todos continuariam a se ver e a se tratar apenas como irmãos.
Na voz do Cristo, essa Igreja assume uma característica missional; ela tem de
levar o conhecimento do Cristo e dos seus ensinos a todos os povos. Tem de
batizar os que, a exemplo do que aconteceu com os primeiros, forem recebendo
a mesma revelação sobre Jesus de Nazaré.
Nessa missionalidade, a Igreja tem de manifestar a presença do reino de Deus,
na história, por meio do serviço aos demais e de boas obras, que provoquem
transformações nas circunstâncias e dêem direção para a sociedade.
Na perspectiva dos apóstolos, a Igreja passa a precisar de estrutura mínima, que
garanta as condições para que ela se organize em função de sua missão. Daí a
necessidade de presbíteros, para que as pessoas, no exercício de seus dons, não

percam o foco missiológico, transformando as capacidades que receberam em
um fim em si mesmas.
Não pode acontecer, do mesmo modo, de a Igreja se permitir ser uma
confraria fechada, um refúgio. Ela tem de se manter uma comunidade para
a humanidade, sonhando com o dia em que toda a humanidade venha a ser
Igreja. Por isso a necessidade de diáconos, que garantam a igualdade entre os
irmãos e promovam o senso de comunidade pela partilha e pelo acolhimento.
Como essa comunidade é um contingente geográfico, para além de ser uma
comunidade virtual pelo Espírito Santo, ela tem de se reunir, e essas reuniões
precisam manter-se relacionadas umas às outras.
Com o passar dos séculos, essa estrutura deixou de ser mínima e de manter
a igualdade, passando a privilegiar a hierarquia e a reconhecer poucos como
sacerdotes, embora o sacerdócio seja universal. A estrutura acabou por
seqüestrar a Igreja.
Nossa tarefa hoje é fazer com que a estrutura retorne aos moldes originais,
que volte a ser o mínimo necessário para que a Igreja, a comunidade, seja o
máximo possível.
Ariovaldo Ramos é escritor e conferencista. É presidente da Visão Mundial no Brasil e
um dos presbíteros da Comunidade Cristã Reformada, em São Paulo, SP.
Fonte: Revista Ultimato – Edição 345

MENSAGEM
LEVANTA-TE E RESPLANDECE
Pr. Joaquim Salum

Levanta-te e Resplandece – é palavra profética, primeiro para Israel,
anunciando a restauração de um povo que havia sido levado para o
cativeiro. Aponta, também, para a 2ª vinda de Cristo, para a Nova Jerusalém
– v. 11,19. Por último, é profecia e desafio para a Igreja de hoje que, nas
palavras do Mestre, é Sal da terra e Luz do mundo.
1 – LEVANTA-TE
• A glória do Senhor se manifesta através de nossas vidas – v. 1 – e é
preciso estar de pé para anunciá-la pelo mundo.
• É verdade que precisamos estar de joelhos, até mesmo com a face no pó
da terra, orando e adorando. Precisamos, também, nos assentar aos pés
de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Mas, quando o Senhor nos envia
como luzeiros que brilham é necessário ficar de pé – Ez 2:1,2.
• Muitos gostariam de ser usados por Deus, mas permanecem prostrados,
sentados... A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É de pé que
se luta (Mt 11:12).
• A mensagem de Deus para a Igreja de hoje é Levanta-te e Resplandece.
2 – RESPLANDECE
• Uma vez iluminados, pela luz daquele que disse “Eu sou a Luz do
mundo”, precisamos resplandecer! – Mt 5:14: “Vós sois a luz do mundo”.
• Quando você resplandece, as trevas se afastam. Quando você resplandece,
as trevas são derrotadas. Quando você resplandece, os filhos e as filhas
virão, os vizinhos virão, a cidade virá, as nações virão – Is 60:3-5, 8-10.
• Quando a Bíblia diz: Resplandece! Isso significa: Mostra a tua cara, a tua

identidade, o teu poder, a tua autoridade... “Que a vossa luz brilhe diante
dos homens”. A nossa luz é o nosso testemunho – Mt 5:15,16.
Há Três Ambientes que Sufocam ou Apagam o Nosso Brilho
1 – Debaixo do alqueire (Mt 5:14,15) - “Alqueire” era uma medida de
capacidade para secos e líquidos. Era usado, também, para o transporte dos
grãos, no lombo dos animais.
• É a Palavra de Deus dirigida às nossas preocupações com as coisas materiais.
Conquanto necessitemos do alimento, do vestuário, das coisas materiais, não podemos
permitir que as preocupações do dia-a-dia apaguem a nossa luz. O que foi que Jesus
disse? “Por que andais ansiosos...?” – Mt 6:25-33.
• É a Palavra dirigida, também, aos ricos do presente século, àqueles que, poderosamente
abençoados por Deus, amealharam riquezas, galgaram posições, construíram um sólido
patrimônio – mas esconderam a luz do testemunho debaixo das suas propriedades – 1
Tm 6:17-19.
2 – Debaixo do vaso (Lc 8:16) – Vaso ou jarro, é um objeto caseiro muito
conhecido e muito usado para buscar água, armazenar a água e despejar a
água, na hora dos banhos e abluções – A mulher samaritana, as bodas de
Caná da Galiléia e as abluções dos judeus.
• O vaso sugere duas coisas: afazeres domésticos, ritos e cerimônias. Muitos ficam presos
a essas coisas – e escondem a sua luz.
• Vaso fala também de religiosidade – de preconceito religioso e tradição. Como os
discípulos que ficaram ao pé do monte da transfiguração. Sem a unção do Espírito
Santo, sem o poder do Espírito Santo, não foram capazes de expulsar o demônio que
investia contra a vida de um jovem.
3 – Debaixo da cama (Lc 8:16) – Cama sugere duas coisas:
• Ociosidade e descanso – A ociosidade é o anzol do demônio. É nada fazendo que
aprendemos a fazer o mal.
• O que dizer do descanso? Será que não temos direito a um merecido repouso e a uma
recarga das baterias para o dia-a-dia? É claro que sim! O problema está no fato de
escondermos a nossa luz debaixo da cama. Veja o que Paulo fala à Igreja de Corinto:
2 Co 12:15.
• Cama nos fala, ainda, de sensualidade. Não podemos permitir que a sensualidade, a
lascívia, a prostituição, a pornografia – obras da carne – invadam a Igreja e se tornem
algo comum e corriqueiro na vida de muitos de nós. O pecado impede a nossa luz de
brilhar!
Levanta-te e resplandece! Como? Isaías 59:21 – Edificados e ungidos
pelo Espírito Santo de Deus!

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

MINISTÉRIOS

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA
DA IGREJA METODISTA
CONGREGACIONAL
Em conformidade com o Estatuto da Igreja Metodista Congregacional,
em seus Artigo 13, Parágrafo 1º, Artigo 16, “b” e Artigo 22, Parágrafo
Único, “a”, Convocamos a Assembleia Geral Ordinária, conforme abaixo:
1) Em Primeira Convocação
Dia: 27/04/2014
Hora: 17:30hs

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: Páscoa
TEXTOS BÍBLICOS: Êxodo 12:1-14- Marcos 14 a 16
PRINCÍPIO: Deus cumpriu sua promessa: Jesus está vivo
VERSÍCULO: Porque Cristo a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. I Coríntios 5:7
ESCALA DO BERÇÁRIO PARA O MÊS DE ABRIL/NOITE:
DIA
EQUIPE
13
Márcia Salum, Carmem e Sandra Ramos
20
Telma e Elizabeth Coimbra
27
Luci e Angela

EDIFICADOS PELO ESPÍRITO SANTO!
Dias 18 a 21/04 - Semana San
ta

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.

DIACONIA

AGENDA

DIA EQUIPE
Equipe 4: Mário, Genilda,
13
Júnia
Equipe 2: Francisco, Elisa,
20
Marcio, Zenilda

2) Em Segunda Convocação:
Dia: 27/04/2014
Hora: 18:00hs
3) Em Terceira Convocação:
Dia: 04/05/2014
Hora: 17:30hs

ANIVERSÁRIOS

Local: Salão Social da Igreja Metodista Congregacional
Assunto: Aprovação do Balanço Anual de 2013 da IMC.
Forma: Apresentação e votação por aclamação.

DIA
13

DIA EVENTO
18 a Acampamento de
21/04 Famílias
Maria
26/04 Casamento
Theresa e Darryl
01 a
04/05 Acampamento DIIMC

NOME
Jose Luiz Sandinha

CONTATO
9733-0314

13

Olga Izabel Botelho Arouca

3426-1066/9684-0097

14

Danielle Araujo Carvalho

3485-3469/8533-9468

14

Lívia Duarte Souza Lucena

3421-0799/8676-0697

14

Wagner Plais

3421-1983/9691-5818

15

Eliana Cardoso Silveira

3466-1449/8883-3730

17

Fernanda Vinte de Andrade Sandinha

3324-5474/9827-4804

17

Noemi Landi Costa

3466-2216/8481-6475

18

Mary Ruth Borem Bicalho

3412-3462/9996-6539

18

Rebeca Falconi Borja Pinto

3275-1132

- Votação por aclamação.

18

Vladmir Coimbra do Espírito Santo

Art. 14 – A Assembleia Geral pode compor-se de uma ou mais sessões.
Art. 15 – Parágrafo 2o. - As sessões poderão ficar abertas por até 15 dias, podendo
ser prorrogadas pela Assembleia por igual período, em uma única vez.

DÍZIMOS E OFERTAS

A AGO será realizada com base no Regimento Interno da IMC, Artigos
14, 15, e 16 conforme pauta abaixo:
- Disponibilização do Balanço Anual, Relatório Financeiro
Gerencial e Pareceres do Conselho Fiscal e da Administração, para
conhecimento do membro

Quórum mínimo: De acordo com o Artigo 16 do Estatuto da IMC, a
Assembleia Geral reunir-se-á com o seguinte quórum:
- Em primeira convocação, com 50% (cinquenta por cento) dos seus membros,
constantes do Rol de Membros Ativos;
- Em segunda convocação, com 20% (vinte por cento) dos seus membros, constantes do
Rol de Membros Ativos, 30 (trinta) minutos após a primeira convocação;
- Com qualquer número, no mesmo local e horário, 1 (uma) semana após a primeira
convocação.

3879-2416/8874-3642

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

Belo Horizonte, 08 de abril de 2014.
Rogério Franco Guimarães
Coordenador do Conselho Geral

COMUNICAÇÃO IMC

Coordenador Eclesiástico: Pr. Ari Otavio Borja Pinto; Coordenador Administrativo: Ronald F. Guimarães
Criação e Desenvolvimento: Comunicação IMC

