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MINISTÉRIOS

O sacerdócio do crente
Leonardo Arouca
I Pedro 2 : 9 e 10

REFLEXÃO
EXTENSA É A OBRA... E NÓS ESTAMOS
LONGE UNS DOS OUTROS
Neemias 4:19b /Neemias 4:16-23
Não foi apenas Neemias que viu a extensão da Obra que havia para fazer.
Jesus, olhando para o mundo perdido e para a necessidade de lhe levar a
mensagem de vida eterna, também disse: - “Grande é a seara, mas os obreiros
são poucos”. A Obra de Deus, a fazer, é imensa pelo que temos de orar ao
Senhor da seara que mande obreiros credenciados para ela.
No caso presente, Neemias 4:19, acontecia que os edificadores dos muros
trabalhavam longe uns dos outros, em virtude da extensão das muralhas de
Jerusalém, e os inimigos podiam atacar de surpresa. Era preciso haver uma
forma de se avisarem uns aos outros para que a obra feita fosse salvaguardada
e eles entrassem em cooperação defensiva. Ajuntar-se-iam onde acontecesse o
ataque e cooperariam na luta contra o invasor.
Em nossos dias as táticas do inimigo não variam muito, mas os trabalhadores
na Obra do Senhor nem sempre estão em sintonia para defenderem a causa do
Senhor. Intrometem-se interesses pessoais, discordâncias que nunca deviam
existir, pecado escondido, dando assim lugar ao diabo para vencer, quando
devia ser sempre derrotado. É preciso deixar para trás as coisas pessoais e
ter em conta os valores espirituais. É preciso pensar nas almas que deixam
de ouvir da salvação que há em Cristo Jesus por causa das nossas diferenças
pessoais. Os crentes só devem ter em conta o valor das coisas que são de cima.
Juntemo-nos e cooperemos na defesa da pureza da Palavra que pregamos
- Cristo morto, sepultado, ressuscitado pelos nossos pecados. Cristo vivo e
cabeça da Sua Igreja. Cristo que foi para o céu, mas que há de vir brevemente
para levar a Sua Igreja e noiva para junto de Si. Os nossos pontos de vista
pouco valem. O que vale é que Cristo seja pregado, a tempo e fora de tempo,
como o caminho, a verdade e a vida.
Onde ouvirmos o soar da trombeta, aí nos juntemos todos, como um só
coração, uma só alma e uma só mensagem - Jesus Cristo é Senhor e fora d’Ele
não há outro que possa salvar.
A Obra é extensa. Nós, os escolhidos, somos poucos, mas juntemo-nos para
defender a pureza da noiva de Cristo - a Sua Igreja.
Fonte: Luz Diária

Este texto nos afirma sobre dois pontos importantes: somos povo de
Deus e chamados a servi-Lo como sacerdotes que atuam em sua presença.
Será que temos realmente nos sentido como povo de Deus e servido a Ele
andando na Sua presença? Ou as circunstâncias da vida tem nos impedido
de vivermos esta vocação sacerdotal?
Em Números 18: 20 – Deus chega para Arão, representando a tribo de
Levi e diz a ele que eles não teriam porção na terra. Mas antes que esta
tribo ficasse triste, Deus continua dizendo Eu serei a sua porção e a tua
herança no meio dos filhos de Israel.
Era da tribo de Levi que saiam os sacerdotes e se você ainda não entendeu
onde eu quero chegar segura esta. Se Jesus não consegue aplacar a voracidade
da sua alma, ninguém mais ou nenhuma outra coisa conseguirá. Se Jesus
não for para você como porção e herança, você não vai se contentar com
nada. Sua esposa, seu marido vão sofrer, pois não conseguirão suprir suas
demandas.
A sede e fome da sua alma não saciada por Cristo farão de você como um
fantoche dos seus próprios desejos e você receberá a porção das ações e
reações que fará sem a ajuda de Deus.
Quando você se afasta do seu chamado e começa a viver suas próprias
vontades, inicia uma luta interna por busca de sentido na vida. Seu coração
fica aflito, sua mente confusa, suas decisões incoerentes.
Você precisa aquietar-se e saber que Jesus é Deus, sua porção e sua herança.
Não há dúvidas que todos passaremos por tribulações, por momentos
difíceis. A bíblia nos afirma isto. A diferença é que tem crente que entra na
tribulação, na prova, na luta, mas em algum momento Deus se manifestará
provendo livramento, enxugando as lágrimas e trazendo refrigério e óleo
de alegria. Lm 3:23
Entretanto tem irmãos que não esperam pela luta, mas se jogam nela. Tem
crente que está andando em lugares secos, vivendo situações de trevas,
porém estão lá por suas próprias escolhas, ações e reações. Para estes
crentes, Deus está dizendo volta, arrepende-te, veja onde caiu e retome a
sua vereda comigo.
Como sacerdotes, devemos entender que são as nossas ações que produzem
adoração a Deus. É como nos comportamos no mundo que produz o
aroma suave de louvor a Jesus. São as nossas escolhas e obras que darão
honra Aquele a quem servimos.
Lembre-se que você não é apenas aquele que sacrifica, mas também o
próprio sacrifício, como diz em Romanos 12:1.
Reflita nisto irmão: Deus está procurando você no meio de um ajuntamento
de domingo ou sábado, quando a igreja dEle se reúne para celebrá-lo, como
aprendemos em João 4:23.
Mas o que preciso dizer aos sacerdotes de hoje, é que Jesus também quer
te encontrar na segunda feira, terça-feira. Você é alvo da procura de Deus.

CORALITO E EXPLOSãO: As crianças participarão do louvor de hoje, no culto
da manhã. Será uma oportunidade de adorarmos, ao nosso Deus, junto com os pequeninos.
A Grande Aventura do Filho de Deus - Estudo do Evangelho de João
Lição do dia: Um chamado à vida
Textos Bíblicos: João 11:1-46
Princípio: A fé realiza o impossível
Versículo: “Se creres, verás a glória de Deus”. João 11:40
ACAMPAMENTO - Perdidos e Achados do Acampamento: Temos várias roupas que
foram esquecidas no acampamento. Procure a recepção do DIIMC, se sua criança esqueceu
algo. Os objetos não procurados até hoje, 08-06, serão doados para a Ação Social.
Escala do berçário para o mês de JUNHO/noite:
Dia
Equipe
08
Márcia Salum e Sandra Ramos
15
Telma e Elizabeth Coimbra
22
Luci e Angela
29
Silvana

campanha do agasalho
A Missão Pão da Vida é um ministério da IMC que trabalha junto aos
moradores de rua semanalmente e através deste ministério queremos dar
oportunidade a você para abençoar àqueles que estão padecendo nas ruas
com o frio. Desafiamos a doarem cobertores e outros itens que possam
aquecer nossos irmãos. Se você não tem disponibilidade para comprar
os cobertores, podem colocar sua oferta no envelope de ofertas da IMC
especificando que se trata da Campanha do Agasalho que providenciaremos
a compra para você. “Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor
uns aos outros.” (Jo 13:35)

batismo
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15-16.
Atenção queridos irmãos, se por algum motivo você ainda não realizou o
batismo a hora é agora! No próximo dia 29 de Junho a IMC realizará, às
9h30, a Classe de batismo para aqueles que desejam descer às águas e declarar
sua decisão diante dos homens e do Criador. O culto batismal, para os que
realizarem a classe será às 11h. Participe!

Curso de noivos

GDZÃO CÉLULAS

Atenção você que pretende se casar. A família é uma instituição amada e cultivada
por Deus, mas exige zelos e cuidados muito especiais, então, para iniciar uma vida
de casal abençoada, a IMC abre as inscrições para a próxima turma do Curso de
Noivos a ser iniciada na segunda semana de Junho aos domingos. Fique atento.
Outras informações com o Pr. Henrique ou com Henrique Botelho.

O próximo Gd será no dia 14/06, você que é líder, có-lider, anfitrião ou está
na escola de líderes está convocado participar deste momento.
Dia 14/06 às 9h.

DIVERSOS
Vendo 02 lotes no Condomínio ALPHAVILLE Belo Horizonte, localizado em
Vespasiano na margem direita da linha verde sentido Aeroporto de Confins.
O lote QT 04 de 450 m2 na parte alta com vista definitiva e o lote QC 08 de
465 m2 fica próximo a sede do clube com quadras poliesportivas, tênis, campo
futebol, piscinas, deck molhado, salão festas, jogos, espaço kids, fitness center,
sauna, spa, espaço gourmet com churrasqueira, além de uma área preservada
de 350 mil metros quadrados de mata natural e também com sistema de
Ecotaines de coleta de lixo. Todos os 542 lotes foram vendidos em um dia,
em evento realizado no Mineirinho em Julho de 2012 e será entregue agora
para os moradores em JULHO de 2014. Informações: (31) 84860247 - Flávio.
flavioarthuso@brasmildistribuidora.com.br.

Asas de Socorro
“dando asas aos que dão suas vidas”
São mais de 35.000 comunidades ribeirinhas
espalhadas pela região Amazônica. Estima-se que
em mais da metade delas não há testemunho do Evangelho. Esses grupos,
geralmente familiares, estão entre os maiores desafios missionários do Brasil.
Em meados de Julho, uma equipe de 20 irmãos da IMC navegará novamente
pelo Rio Negro, a uma distância aproximada de 26 horas de barco de Manaus,
para encontrar 02 comunidades carentes denominadas Maranhão e Roça.
Carentes de apoio social, de ações básicas de saúde, de apoio sanitário e,
sobretudo, do amor de Deus. É um terreno fértil para a expressão do evangelho
integral, capaz de transformar o homem e sua realidade em todas as dimensões.
Os desafios são inúmeros e contamos com o apoio da amada igreja em orações
e contribuições financeiras para viabilizarmos esta missão, especialmente para
custeio de 04 passagens aéreas e gastos diversos com a viagem. Uma das grandes
necessidades das comunidades é o de atendimento dentário e para tal a missão
Asas do Socorro conta com gabinete dentário, movido a gerador elétrico e
material descartável, tudo muito organizado. Nosso apelo é para você, que é
graduado em odontologia ou conhece um profissional dessa área que gostaria
de servir ao Senhor neste período através de seus dons e talentos. Precisamos
de 02 dentistas! Tenha a certeza de que seremos muito mais abençoados do que
os ribeirinhos! Caso tenha interesse em maiores informações, não hesite em
nos contatar. Sugerimos que também acesse ao site da missão Asas de Socorro
para outros detalhamentos (http://asasdesocorro.org.br/). Ore conosco, meu
irmão(ã), ore por nós! Nosso mais profundo anseio é sermos instrumento
do Nosso Senhor para expressar Seu Amor e Interesse por cada um daqueles
queridos. Quando vamos... vai a Igreja do Senhor!
No amor de Cristo, Pedro Navarro (31 9580-7565)

2014 – edificados pelo espírito Santo

agenda
Dia
14/06
28/06

ação social

Precisamos com urgência de uma cadeira de banho para idoso. Se você pode
nos abençoar fale conosco.
Casa Novella: Sua contribuição tem sido relevante no sustento dos
bebes da Casa Novella. Não deixe de abençoar.
Novos Desafios: 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

Evento
Gdzão Pr. Ari Otávio
Encontro de Homens

diaconia
Dia
08
15

Equipe
Equipe 4: Mário, Genilda, Junia, Fernando
Equipe 2: Francisco, Elisa, Marcio, Zenilda

aniversários
DIA
08

NOME
Ana Carolina Viana Faria

contato
3334-4649 /9292-6413

08

Gilmar Campos Moreira

3486-9792/ 9806-7830

CONTATOS - IMC

08

Paulo Samuel Borges Lopes Da Silva

3466-2216 / 8488-2542

09

Raisa Sayao Andrade Cruz

3224-9954 /8719-1656

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

10

Luiz Fernando Leite Oliveira

3463-0507 / 9183-1752

10

Maria Jose Ribeiro

3221-6169 /8868-9557

11

Maria Batista Teixeira

3444-0087 /9251-3772

11

Maria Salete Pereira Nunes Fernandes

3423-1312

12

Simone Mello de Paula

9921-9415

HORÁRIOS - IMC

13

Myrian Correa Laguardia de Moura

3392-1160 / 9959-7803

14

Antonio Carlos Dias Oliveira

3347-3506 /9603-0847

NO CAMINHO DOS SONHOS DE Deus

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
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

sábado
18h CFM - Rede da Juventude
19h30 Reunião Rede da Juventude
20h Reunião Jovens Adultos

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
COMUNICAÇÃO IMC

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

