Informativo Semanal - www.imcbh.com.br
Ano X, Semana 38, 21 a 27 de setembro de 2014

falecimento
Faleceu no dia 14/09 o Sr. Eudson Portugal, pai dos nossos irmãos Samuel e
Tiago Portugal. Continuemos a interceder por esta família tão preciosa para
que não falte o consolo do Espírito Santo sobre ela.

ação social
reflexão

Jesus Cristo, Homem
A lição de Célula desta semana contempla a pessoa do Senhor Jesus como
homem, conforme a declaração do apóstolo João: “O verbo se fez carne
e habitou entre nós”. Ao ‘preparar um corpo’ para o Filho (Hebreus
10:5), Deus estava dizendo: “Não vou apenas lhes dar um Salvador,
alguém que lhes resgate a alma, mas também um Salvador compassivo,
apto a compreendê-los, com quem vocês possam se identificar e a quem
possam aprender a amar”.
Ao esvaziar-se de Si mesmo, deixar a Sua glória e nascer como ser
humano, o Senhor Jesus:
- Enfrentou os desafios dos relacionamentos humanos. Afinal, ele nasceu dentro
de uma família. Ele teve pais, irmãos e irmãs. Sabia o que era ser bebê, criança,
adolescente e adulto. Sabia o que era ter amigos, como Pedro, Tiago, João, Lázaro,
Marta e Maria. Por isso, quando buscamos a Cristo por causa de problemas de
relacionamento, Ele nos compreende e cuida de nós (1 Pedro 5:7).
- Enfrentou o fardo do trabalho diário. Será que lembramos que Jesus foi carpinteiro
por mais tempo do que foi mestre ou pregador? Ele passou no mercado de trabalho
um período maior do que no templo. Jesus sabe muito bem o que significa conviver
com as várias insatisfações, tentações, pressões e lutas que acompanham a nossa vida
profissional. Ele compreende a nossa ‘luta’.
- Ele entende a dor e o sofrimento. Ele foi ridicularizado, criticado e rejeitado. Até
a ressurreição, nem os próprios irmãos acreditavam nele. Um dos seus discípulos o
traiu por dinheiro e os outros o abandonaram na hora mais difícil. Ele conheceu a dor
física muito de perto. Foi esbofeteado, esmurrado, açoitado e torturado. Foi tentado em
todas as coisas. Ele é mesmo familiarizado com o sofrimento. Por isso, Ele pode se
compadecer de nós (Hebreus 4:15,16, 5:1,2,7,8).
Então, reflita:
- Jesus recebeu dor, rejeição e humilhação para que pudéssemos receber o perdão pelos
nossos pecados. Como você se sente ao se dar conta de que Jesus suportou sofrimentos e
dores inimagináveis por amá-lo e por querer dar-lhe a salvação?
- O que você pode fazer para expressar gratidão por tudo o que Jesus fez por você ao
vir à terra como homem?

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

Camisas DIIMC - se você deseja comprar uma camisa,
passe na recepção do DIIMC e informe-se!
Lição do dia : Mais forte que a morte
Texto Bíblico: João 19:41-42; 20:1-18
Princípio: Jesus está vivo!
Versículo: Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais
vida em seu nome. João 20:31
Coralito e Explosão: As crianças de 3 a 11 anos têm a oportunidade de
louvar ao nosso Deus participando dos ensaios dos corais. Em novembro, reapresentaremos
a cantata Drama das Águas em comemoração aos 30 anos da IMC. Solicitamos aos pais
que incentivem os filhos a participarem e evitem as faltas nos ensaios.
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

2014 - edificados pelo espírito santo

agenda
Dia

diaconia

Evento

Dia

07 a 28

21 dias de jejum e oração

26 a 28

Encontro Evangelístico – Sede Campestre

Equipe

21

Equipe 2:
Francisco, Elisa, Marcio, Zenilda

28

Equipe 3:
Edson, Helen, Rosane, Candida

igreja metodista congregacional
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