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REFLEXÃO

filhos. Era sacerdote do seu lar. “…levantava-se de madrugada, e oferecia
holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham
pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração…”
(Jó 1.5).
V – Jó era perseverante na oração pelos seus filhos – O texto de Jó
1.5 prossegue e diz: “…assim o fazia Jó continuamente.” Muitos pais
oram durante algum tempo, mas logo desistem de interceder com
fervor e persistentemente pelos seus filhos. A presente geração precisa
desesperadamente de pais perseverantes na oração, de pais intercessores.
Temos muitos pais que não sabem o que é levantar de madrugada para
orar pelos seus filhos. Temos muitos filhos que não vêem seus pais de
joelhos, clamando aos céus pelas suas vidas. Oh, que Deus desperte uma
geração de pais que possam ser modelos para seus filhos, como o foi Jó.
Rev. Hernandes Dias Lopes

Pai, um homem que faz diferença
Nossa sociedade está precisando de modelos. Falta referenciais positivos
para a presente geração. A paternidade é uma missão nobilíssima que
requer preparo dedicação e abnegação. A paternidade responsável é uma
das maiores carências dos nossos dias. Sem ela a família fica acéfala ou
enfrenta gigantescas dificuldades para superar o hiato deixado pela sua
ausência.
Hoje quero trazer o exemplo de um pai que pode servir-nos de modelo:
Esse homem é Jó. Vejamos o a Bíblia nos ensina a seu respeito como pai:
I – Jó tinha uma vida íntegra – Esse é o conceito que Deus tem a seu
respeito (Jó 1.8). Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a
ele. Sua vida era ilibada. Seu caráter era irrepreensível. Ele era modelo
para os seus filhos. Seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Ele vivia
o que ensinava. Ele educava os seus filhos não apenas pelo que falava,
mas sobretudo pelo que demonstrava com sua vida.
II – Jó cultivou a amizade entre os seus filhos – Os filhos de Jó eram
amigos uns dos outros (Jó 1.4). Isso só é possível quando os pais
instilam esses princípios no coração dos filhos. Jó certamente não vivia
comparando um filho com outro, despertando neles ciúmes e inveja.
Jó investiu na unidade da família. Ele se esforçou para que seus filhos
vivessem em constante harmonia. Os filhos de Jó eram pessoas que
aprenderam a celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os
outros.
III – Jó velava constantemente pela vida espiritual de seus filhos –
Jó 1.5 diz: “Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava
Jó a seus filhos e os santificava…”. O ensino e o zelo pela formação
espiritual de seus filhos não foi um esforço despendido apenas na
infância. Jó continua confrontando, educando, santificando, exortando e
abençoando seus filhos mesmo depois de adultos. Ele não abre mão da
sua responsabilidade de pai que quer inculcar no coração de seus filhos
os valores do céu. Por isso, chama seus filhos e os santifica.
IV – Jó era intercessor dos seus filhos – Jó não abria mão de orar pelos
seus filhos de madrugada. Ele era um homem de negócios. Era rico.
Tinha muitos compromissos. Tinha uma agenda congestionada. Mas
a sua prioridade era levantar de madrugada para interceder pelos seus

Mensagem
Jesus, você e eu!
edificados pelo Espírito Santo
para a visão de Deus
Pr Juliano Gomes Cunha
Mateus 3:13-17
Esta passagem das Escrituras nos mostra o começo da jornada de Jesus em
busca do sonho de Deus. Vejamos algumas atitudes de Jesus que o levaram a ser
bem-sucedido em sua jornada.
Jesus se moveu por causa de uma visão de Deus. Ele saiu da Galileia para
ter com João, o batista. Jesus estava ao norte de Israel e desceu para o sul, na
região da Judéia, para se encontrar com um profeta de Deus que anunciava a
visão de Deus. Se quisermos ser discípulo de Jesus, devemos seguir os seus
passos. Se queremos a visão de Deus para nossas vidas, também precisaremos
dar passos em direção a essa visão.
Jesus estava comprometido com a visão de Deus. O batismo representa a
consolidação da fé, mas representa também o alto nível de compromisso que
uma pessoa está disposta a assumir para viver a visão de Deus. Jesus veio ter
com João em busca do batismo para firmar o compromisso de viver e morrer
pela visão de Deus. Ele era maior do que João e não precisava do batismo
de arrependimento, pois era santo. No entanto, Jesus sabia que precisava
declarar publicamente o compromisso com a visão de Deus. Todo discípulo de
Jesus também deve passar pelo batismo e assumir a fidelidade ao Senhor e o
compromisso com a visão de Deus. Você está realmente comprometido?
Jesus foi legitimado para a visão de Deus. Jesus era maior do que João, mas
Ele sabia que precisava se sujeitar a João para ser legitimado na visão de Deus.
Não podemos conquistar nada, se não observarmos os princípios de Deus e
não entrarmos de forma legítima no processo. João era da linhagem sacerdotal
e era a autoridade espiritual que Deus levantou para comissionar outros para

o Reino de Deus. Todos nós precisamos nos sujeitar a autoridades espirituais
que Deus coloca em nossas vidas, quer a gente goste ou não, para podermos
alcançar de forma legítima o que o Senhor tem para nós.
Os céus se abriram sobre Jesus. A primeira benção que Jesus recebeu foi
que os Céus se abriram sobre Ele. Imediatamente após ser batizado, os Céus
reagiram ao compromisso de Jesus com a visão de Deus, e se abriram sobre
Ele. Céus abertos significam ligação das nossas vidas com as bênçãos celestiais,
representa acesso a outro nível de vida com Deus, indica crescimento em nossa
autoridade espiritual.
O Espírito Santo veio sobre Jesus. Em resposta ao compromisso de Jesus
com a visão de Deus, o Espírito de Deus desceu desde os Céus e veio sobre Ele.
Jesus foi selado com o Espírito Santo e revestido de poder e autoridade para
viver a visão de Deus. Deus sempre capacita aqueles que se comprometem a
viver e morrer pela visão de Deus. O Espírito Santo é enviado da parte de Deus
para nos capacitar a viver em santidade, viver em unidade, frutificar para Deus
e vencer o inimigo. Quem tem o Espírito Santo, tem tudo.
Jesus recebeu testemunho sobre sua identidade de filho amado. Com
os Céus aberto e cheio do Espírito Santo, Jesus recebeu também a revelação
da paternidade de Deus e da identidade de filho amado de Deus. Jesus se
apresentou a João para um simples ritual de batismo, mas saiu deste encontro
com a identidade de filho amado em quem o Senhor tem prazer. Talvez esta
seja uma das maiores revelações que recebemos de Deus, de termos a Sua
paternidade. Ser filho de Deus é uma benção e nos torna representante do
Senhor para proclamar a visão de Deus.
Toda essa maravilhosa experiência de Jesus e as bênçãos que Ele alcançou,
aconteceram porque Ele se dispôs a sair da Galileia para ir se encontrar com
João. Em um primeiro momento a visão de Jesus poderia estar somente no
batismo, mas logo a visão foi ampliada e acrescentada. Assim ocorre conosco
no discipulado de Jesus. Não temos a visão do todo, mas na medida em que
avançamos, nossa visão é ampliada e passamos a ver o futuro que temos em
Deus.
Acreditamos que Deus nos deu o desafio de contribuir com parte da multidão
celestial vista por João, transformando a IMC em uma igreja de 5000 discípulos
até 2020. Faça parte desta visão de Deus! Seja discípulo e faça discípulos.
Shalom!

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).

Ministérios

2014 – edificados pelo espírito Santo

agenda
Dia
10

Evento
Culto do amigo

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.

diaconia

Lição do dia: Único Caminho
Texto Bíblico: João 14.1-7
Princípio: Jesus, o único caminho que nos leva ao céu.
Versículo: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai
senão por mim.” João 14.6
Escala do berçário para o mês de Agosto/noite:

aniversários

Dia
10
17

DIA
10

Equipe
Equipe 1: Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise
Equipe 4: Mario, Genilda, Junia, Fernando

NOME
Heloisa Vilaça Dias

contato
2551-2800 /9914-3322

12

Helen Henriques Marra Melo

3341-1068 / 9804-2068

13

Aurelio Botelho Arouca

3421-0385 /8722-8944

13

Fernanda Laguardia Guimarães

3481-0872 / 8771-5665

13

Zaide Impelizieri Alvarenga Nunes

3227-1803 /9108-7872

14

Gabriel Tadeu Costa Catharino

3482-3852 / 9188-5205

14

Marcio Pinto de Oliveira

3426-3092 /9634-2092

14

Yana Valéria Lopes Pinto

3444-4944 /8899-0128

Mulher única

16

Ana Carolina dos Santos Oliveira

3484-0418/9697-3770

Queridas únicas, iniciaremos novas turmas do curso de Mulher Única
na última semana de agosto. Teremos uma turma às terças 18h30 e
outra às sextas 15h.
Você que deseja participar entre em contato com Denise (99848688)
ou Micheline (9897-2008).

DÍZIMOS E OFERTAS

Dia
10
17
24
30

Equipe
Márcia Salum / Carmem / Sandra Ramos
Telma / Elizabeth Coimbra
Luci /Angela
Silvana

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.

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

Se você usa o procedimento através de cheque, favor fazê-lo nominal à
Igreja Metodista Congregacional. Abaixo, informações para depósito:

NO CAMINHO DOS SONHOS DE Deus

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 entre-

CONTATOS - IMC

gá-lo nos momentos de oferta ou encaminhá-lo para o e-mail:

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

financas@imcbh.com.br

TEMPLO: Rua Ponte Nova, 280 - Floresta - BH
CASA PASTORAL: Rua Ponte Nova, 316 - Floresta - BH

Secretaria: secretaria@imcbh.com.br
Finanças: financas@imcbh.com.br
DIIMC: diimc@imcbh.com.br
Oração: oração@imcbh.com.br

Comunicação: comunicar@imcbh.com.br
Ação Social: acaosocial@imcbh.com.br
Consolidação: consolidar@imcbh.com.br

(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

