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comunicado

Ministérios

ELEIÇÕES DO CONSELHO
GERAL E FISCAL
Queridos irmãos,
Este é um Ano de Eleições na IMC, onde iremos eleger 50% dos
membros do Conselho Geral (06 Conselheiros) e todo o Conselho Fiscal
(03 Titulares e até 03 Suplentes).

REFLEXÃO
alcançando O ALVO
Quem já participou de uma corrida sabe o quão prazeroso é cruzar a
linha de chegada. Mas, sabe também quão penoso é o caminho para se
chegar ao alvo. No entanto, a recompensa pela conquista faz esquecer
todo o sofrimento.
Na nossa corrida cristã enfrentamos também vários obstáculos; as
lutas espirituais são uma realidade constante. Contudo, há um prêmio
esperando por nós e isto nos motiva a prosseguir para o alvo, como
Paulo disse: “Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:14). E que alvo honroso o cristão
tem: tornar-se semelhante a Jesus Cristo (Romanos 8:29)!
É muito importante que nossos olhos estejam fitos em Cristo para que
não desanimemos no meio do caminho. O que levou Pedro a afundar
nas águas quando andava ao encontro de Jesus? Não foi o fato de ter
desviado os seus olhos de Cristo? O que levou José, um jovem escravo,
distante de sua família, a recusar a proposta imoral da esposa de Potifar?
Não foi o fato de que agradar a Deus estava em primeiro lugar em sua
vida? O relato bíblico mostra como Deus o preservou e lhe deu um
lugar de honra no palácio.
O mundo precisa ver Cristo no cristão, e isso só é possível se mantivermos
os olhos em Jesus. É preciso ter cuidado para não deixarmos que as
coisas do mundo nos sufoquem e nos façam desviar os olhos do Senhor.
No livro de Atos, vemos como os crentes eram cuidadosos com as coisas
do Senhor. Atos 2:46,47, diz: “Perseverando unânimes todos os dias no
templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza
de coração. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de
salvar.” Se prosseguirmos assim para o alvo, podemos também cair na
graça do povo e muitas vidas poderão ser alcançadas pela mensagem do
Evangelho.
Fonte: Instituto Bíblico da BBN

O perfil do Conselheiro Geral, definido pelo nosso
Estatuto:
- I Tm. 3.1-6: “Alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e
hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser
controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas nem movido pela
ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e
respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como
poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não
suba à cabeça e, assim, não caia na armadilha do diabo.”
- Art. 20, § 4o. – Não poderão fazer parte do Conselho Geral nenhum membro
que receba qualquer remuneração da IMC, nem tampouco que acumule cargos no
Conselho Fiscal, à exceção do contido no Art. 20 – Parágrafo 1º (que são os dois
Presbíteros, que não concorrem na AGO);
- Art. 35 - Poderão ser candidatos ao Conselho Geral homens e mulheres que, na data
de sua investidura, tenham no mínimo 30 (Trinta) anos de idade, e, sejam membros
da IMC há pelo menos 10 (dez) anos, dos quais pelo menos 02 (dois) ininterruptos
na data da eleição e preencham os requisitos doutrinários e regimentais da IMC.
O perfil do Conselheiro Fiscal:
- Art. 34 – A IMC terá um Conselho Fiscal, eleito pela Assembléia Geral, formado
por três membros titulares e três suplentes, sendo um deles, preferencialmente, com
conhecimentos em contabilidade, cuja finalidade será examinar e dar parecer sobre a
Prestação de Contas e Balancetes, bem como dar parecer sobre o Balanço Anual, antes
de sua apresentação à Assembléia Geral da IMC, pelo Conselho Geral.
Forma de Indicação:
- As indicações deverão ser feitas em formulário apropriado fornecido pela IMC e
deverão conter o aceite da pessoa indicada;
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.

Atenção servos! A liderança do DIIMC
espera por você no dia 14/09, às 8h30.
Reserve esta data!
domingo missionário - 31 de agosto
Casa nutrir - Domingo Missionário - hoje vamos conhecer a Casa
Nutrir e seu trabalho com as crianças de Moçambique. As crianças terão a
oportunidade de abençoar este projeto, através da sua oferta. Conheça mais
este trabalho através do site:
www.kickante.com.br/campanhas/casa-nutrir-combatendo-desnutricao
Lição do dia: Missões - Casa Nutrir - Moçambique
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 Agosto/noite:
Dia
Equipe
30
Silvana

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

ARTE E ESPIRITUALIDADE
Nos dias 11 e 12 de Setembro, na Rua da Bahia 1176 - BH/MG - ESPAÇO
FOLEGO, às 19h, Maurício Carvalho, brasileiro, mas cidadão alemão,
com mestrado em teologia em Berlim estará palestrando sobre ARTE E
ESPIRITUALIDADE. IMPERDÍVEL! ENTRADA FRANCA.
Realização : Palavra Em Cena

mensagem
princípios da multiplicação
João - 6:1-14
Leonardo Arouca
1. O princípio de dar graças
No verso 11, antes de começar a repartir os pães com os discípulos, Jesus
dá graças a Deus.
É importante entendermos que “dar graças” não é apenas um
agradecimento. Dar graças é reconhecer Deus em todas as situações. É
uma palavra que expressa nossa sujeição a Deus.
Em João 11:41 – Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus diz: Pai, te dou
graças, porque sempre me ouves. Não havia milagre ainda, não era gratidão
pelo que aconteceu, mas pelo que havia de vir. É o reconhecimento de
Deus mesmo antes do milagre. É o que os amigos de Daniel nos ensinam
quando estavam para serem jogados na fornalha. Não importava o que
iria acontecer, eles não se prostrariam a outros deuses.
2. O princípio da multiplicação/distribuição
Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas está descrito que os
discípulos chegam até Jesus dizendo que era tarde e o lugar era deserto.
Ele deveriam despedir a multidão. Quando Jesus escuta isto diz a eles:
Dai-lhes vós de comer...
É interessante notarmos que Jesus contava com isso, com a ajuda dos
seus discípulos para alimentar a multidão. Assim como Ele conta conosco
hoje.
No princípio da multiplicação, temos alguns ensinamentos:
• O dono do milagre é Cristo. O milagre surge com Cristo, é o próprio Cristo;
• Não importa se você tem pouco (apenas 5 pães e 2 peixinhos), pois Jesus é
poderoso para multiplicar o que você tem;
• Jesus nos dá o privilégio de participar do Seu milagre. Somos aqueles que
repartem o milagre até que cheguem as multidões – somos portadores dos milagres
de Cristo. Aleluia.
Conclusão
Não há nada que Ele não possa fazer em você ou por meio de você.
Agindo Deus quem impedirá?
Ainda hoje o mestre está mandando: Dai-lhes vós de comer.
E a resposta que você precisa ouvir é a mesma que Moisés ouviu. Deus
queria libertar o seu povo das garras de faraó (símbolo de Satanás), queria
livrá-los da escravidão egípcia (símbolo do mundo).
Moisés não se achava pronto: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do
Egito os filhos de Israel? (Ex. 3:11). Deus não se preocupa em responder
a pergunta de Moisés na perspectiva de Moisés. Mas Deus diz: Eu serei
contigo.
Talvez você esteja como Moisés achando que não dá conta, não está apto.
Mas Deus é contigo irmão. Diga ao povo que Eu Sou enviou você.
As multidões precisam ouvir sobre quem é Jesus. Então abra sua boca e
entregue este milagre a quem necessita.

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
06
07 a 28
13 a 14
26 a 28

Evento
GD IMC
21 dias de jejum e oração
Acampamento de Mulheres
Encontro Evangelístico – Sede Campestre

diaconia
Dia
31
07

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

aniversários
DIA
01

NOME
Arthur De Oliveira Vasconcelos

contato
3442-1478 /9188-1478

01

Solange Silva de Albuquerque Bastos

02

Ana Márcia Marangon Duffles Teixeira

3444-5200/8423-3347

04

Lorena Gonçalves Montalvão

3467-7238 / 9182-7444

05

Giordano Bruno Soares Roberto

3422-7324 / 9974-3737

06

Haydee Costa Ferreira

3442-2134 /8735-9534

06

Lilian Soier Nascimento

3493-4895 / 8527-6044

3221-6272

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, 316 - Floresta - BH
(31) 3245-9009 / 8322-0236 - FAX:(31) 3889-1574 / secretaria@imcbh.com.br
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