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O Reino de Deus está dentro de vós
Leonardo B. Arouca

REFLEXÃO
Debaixo da Sombra
A sombra é algo maravilhoso. Sobretudo no calor, no verão, no deserto.
Pode ser a sombra de um pequeno arbusto, debaixo do qual Hagar
colocou Ismael, então com 14 anos (Gn 21.15). Pode ser a sombra de
uma enramada, debaixo da qual Jonas se colocou para proteger-se do
sol (Jn 4.5). Pode ser a sombra daquela gigantesca árvore do sonho de
Nabucodonosor, cuja altura chegava até o céu e cuja sombra cobria a terra
(Dn 4.10-12). Pode ser aquela sombra sobrenatural que acompanhou o
povo de Israel, do Egito a Canaã, por 40 anos (Ex 13.21-22). Ela fazia o
papel de toldo (Sl 105.39).
Você precisa de sombra. Uma sombra para descansar. Uma sombra para
proteger-se. Não tanto do calor do sol, mas do calor do corre-corre, do
calor da ansiedade, do calor das injustiças, do calor das paixões, do calor
do inferno.
Essa sombra existe. Não é a sombra de um guarda-sol, nem a sombra de
uma laje, nem a sombra da copa de uma árvore. Em linguagem poética
é a sombra do Onipotente, a sombra que Deus, em sua misericórdia,
projeta sobre você: “Aquele que procura segurança no Altíssimo Deus
e se abriga na sombra protetora do Todo-poderoso pode dizer ao Deus
Eterno: Tu és o meu defensor e o meu protetor” (SI 91-1-2 em A Bíblia
na Linguagem de Hoje). Veja que promessa maravilhosa: “o Senhor é a
tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite, a
lua” (Sl 121.5-6).
A sombra de Deus sobre você é tão certa como a sombra da nuvem sobre
Israel. É perfeitamente possível usufruir hoje da sombra provocada pelas
asas de Deus: “Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria” (SI 63.7, em
A Bíblia na Linguagem de Hoje).
Fonte: Revista Ultimato – Edição 252

Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior; nem dirão: Ei-lo
aqui! ou Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós. (Lucas 17:20,21).
O reino dos céus na terra não é um reino terrestre. Jesus disse: “O meu reino
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos por mim,
para que não fosse eu entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui” (João
18:36)
O reino celestial não é como os reinos mundanos. O governo de Deus se
dirige ao coração (espírito) do homem. Deus governa seu povo por meio
do convencimento e direção dados pelo Espírito Santo em direção a Jesus
Cristo e em consonância a Sua Santa Palavra.
Os cidadãos do reino são aqueles que renasceram em Cristo. (João 3:3,5,6).
A palavra reino é ligada diversas vezes a palavra de arrependimento:
“Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus” (Mateus 3:2).
Para que um governo seja posto, um outro deve ser deposto. Não há
como servir a dois senhores. Para que o reino de Deus venha, o reino dos
homens deve dar passagem. Arrependimento seria como um impeachment
(impedimento para continuar no governo). Um impedimento do homem
para com o seu próprio governo. É abrir mão do controle da própria vida
e se render ao controle do Espírito Santo de Deus.
Como cidadãos do reino de Deus, como aqueles que aceitam, adotam,
se entregam para o governo de Jesus Cristo, devemos viver os princípios
deste reino ao ponto de nos parecermos com o rei.
Na visão de Isaías, no capítulo 6, verificamos que santidade faz parte da
natureza mais profunda de Deus. Os Serafins não cantam forte, ou alto, ou
amável e sim Santo, Santo, Santo é o senhor do Exércitos, toda a terra está cheia da
tua glória - Verso 3.
Por causa desta visão, Isaías percebe que era tão impuro quanto o povo
que estava exortando. Mas um anjo pega uma brasa viva do altar e toca nos
lábios de Isaías e proclama que perdoados estão os seus pecados. E após
isto o desafio a profetizar.
Moisés na sarça ardente ouve a voz de Deus dizendo: Tira suas sandálias, pois
o lugar que está é Santo. Deus ama santidade e a glória de Deus será manifesta
em um ambiente de santidade.
Em Hb 12:14 está escrito: Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é perfeição,
mas a busca constante dela.
Desafio à santidade
Talvez você seja recém-convertido, talvez convertido já há algum tempo,
talvez há bastante tempo, mas pode estar vivendo as mesmas obras do
passado. Sendo estas obras da carne, do velho homem, elas não expressam
santidade nem o governo de Deus na sua vida, não te enchem do reino de
Deus, não dão glórias a Deus.
Você pode estar agarrado em algumas áreas da sua vida por esta razão. Pode
não estar experimentado vitórias, pode não estar vivenciando a presença
do Espírito Santo, por isto, você precisa entrar, precisa voltar ao caminho

da santificação, precisa se arrepender e ser repleto do reino.
Esta mensagem não é para produzir culpa, peso ou tristeza pelos
malefícios que uma vida de pecado pode trazer. E sim para incentivar e
desafiar a vivermos todos os benefícios que uma vida de santidade pode
produzir. E a maior dela é que você verá a Deus. Tem tantas pessoas que
não conseguem mais ver Deus na caminhada. Se você está assim hoje é
o seu dia de voltar a ver. Vem para santidade, volta para santidade, vem
para Deus;
Já está na hora de parar de ser o que Deus não nos chamou para ser. De
parar de falar o que Deus não nos disse para falar. De parar de fazer o que
Deus não nos autorizou para fazer. Antes seja o que a bíblia diz que você
é; fale o que a bíblia diz para você dizer e faça o que a bíblia diz para você
realizar. Sê tu uma benção.
Mateus 21:43 – O reino de Deus será tirado de vós (1) e será dado a uma
outra nação que dê os seus frutos (2).
(1) Se a figura do reino de Deus é representada por Jesus Cristo, A expressão deste
reino, a manifestação deste reino é concedida aos homens pelo Espírito Santo de
Deus que habita no homem. “Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida,
mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” (Romanos 14:17). Com relação
a santidade mesmo, Gálatas 5:16 diz Andai no Espírito e não satisfareis as
concupiscências da carne. É o Espírito Santo que te capacita a vencer a força do
pecado e da carne e te faz andar em santidade diante do Senhor.
(2) A bíblia King James ... que produza frutos dignos do Reino. Receber o reino
também está ligado a frutificação.
Portanto irmãos sejam cheios do Espírito Santo para que suas obras sejam dignas
do reino de Deus e seus frutos dignos do próprio Rei Jesus.
Vamos dar um fim ao governo dos homens e que venha o Reino de Deus sobre
nossas vidas, nossas famílias e nossa igreja.
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Relembrando para acertar: Voltamos a trabalhar, neste
domingo, com a tolerância de 15 minutos para as entradas no DIIMC (9h30 e
11h). Após estes horários, as crianças ficarão com os pais, em suas classes ou no culto,
evitando, assim, o grande prejuízo que o DIIMC vem sofrendo com as constantes
interrupções na rotina, quando uma criança chega atrasada.
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.
Ensino: Neste semestre continuaremos com o currículo “ A Grande Aventura do Filho
de Deus- estudo do Evangelho de João”. Através deste livro as crianças têm aprendido
sobre o amor de Deus e o que acontece com as pessoas que realmente se encontram com Jesus.
Esperamos pelos seus filhos. Cremos que a Palavra de Deus é viva e eficaz, e cumprirá o
propósito de transformar vidas. Ore para que o Espírito Santo toque o coração do seu (sua)
filho (a).

Lição do dia: O bom Pastor
Texto Bíblico: João 10.9-18
Princípio: O diabo destrói; Jesus dá a vida.
Versículo: “Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas” João
10.11
Escala do berçário para o mês de JULHO/noite:
Dia
Equipe
27
Luci /Angela / Silvana

2014 – edificados pelo espírito Santo

agenda

Encontro dE lidErança dE células

Dia
01 a 03
10

Evento
Encontro de Liderança de Células
Culto do amigo

diaconia

Oferta missionária

Dia
27
03

No ultimo domingo dia 13/07 foi apresentado à igreja o desafio de
abençoarmos com ofertas a vida da missionária da Jocum, Marina Nogueira.
Esta oferta será destinada a custear parte de um projeto com refugiados na
Noruega. O valor arrecadado pela igreja e destinado a este projeto somou R$
3.855,00 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais). Agradecemos a todos
os que contribuíram e louvamos ao Senhor por sermos uma igreja missionária.

aniversários
DIA
27

ação social
A casa Projeto Viver necessita de camas beliche. Se você quer nos abençoar
entre em contato. Precisamos de um cuidador (a) para idoso. (Remunerado).
Interessados entre em contato conosco.
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

cursos para família
CROW: Iniciaremos uma nova turma do Crow na segunda quinzena de agosto. Você que
deseja aprender sobre os princípios financeiros de Deus procure o Gemersonn ou a Mirian e
faça a sua inscrição.
educação de filhos: Comunicamos aos pais interessados em fazer o curso que
ainda temos algumas vagas disponíveis para 4ª turma. Informações: Francivaldo e Vanessa
(9954-3343 e 9605-1246) ou Niactor e Renata (8832-9813 ou 8888-9053).

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

01 a 03/08 - Sede
Campestre da IMC

Toda a liderança de célula
está convocada!

NOME
Thiago Vinte de Andrade Costa

contato
3477-6420 / 8624-6046

29

Alzerina Correa Laguardia

30

Dirce Martins Nogueira

3446-0181 /9655-2407

31

Daniel Fonseca Braga

3309-9524 / 9392-3233

31

Lucas Pereira Santos

8563-8401 / 9108-6872

01

Ingrid Raffaela Silva Sampaio

2555-2458 / 9423-0961

3484-2856

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

Participe conosco do

Dia Do amigo.
Dia 10 de agosto,
às 19h.

Rua Ponte Nova, 280
Floresta - (31) 3245-9009

Vagas limitadas
Informações: (31) 3245-9009

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

