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Ano X, Semana 16, 20 a 26 de abril de 2014

VOCÊ É UMA CARTA DE CRISTO
Pr. Joaquim Salum
2 Coríntios 3:2-3

REFLEXÃO
CONHECIMENTO BÍBLICO
EM BAIXA
Milhares de cristãos em todo o planeta andam em decadência espiritual
por falta de conhecimento da palavra de Deus.
Quando há muitos anos Deus chamou Abraão da Terra de Hur dos
Caldeus a fim de que este se deslocasse até uma terra até então não
revelada, iniciava-se uma longa e maravilhosa história de manifestações
sobrenaturais do Deus Jeová. O propósito de Deus, no entanto, foi que
esta história não ficasse perdida com o tempo. Moisés, comumente aceito
como o primeiro escritor bíblico foi um dos homens escolhidos por Deus
para registrar uma parte de tantos acontecimentos extraordinários para
com o povo de Israel. Posteriormente, outros homens foram escolhidos
pelo dedo de Deus para esta tão nobre tarefa.
Após o fechamento do cânon bíblico com o livro do Apocalipse,
escrito pelo apóstolo João por volta do ano 96 d.C., estava completo o
conjunto de livros que formam o livro perfeito: a Bíblia Sagrada. Mas a
história deste livro seria também marcada com o sangue daqueles que
morreram por não negá-la e com a tirania dos imperadores romanos que
procuraram extingui-la. Por vezes poucos exemplares restaram, contudo
Deus sempre moveu o seu braço em favor da preservação do seu livro.
Tudo isso aconteceu para que saibamos valorizar o uso da Bíblia em nosso
lar, em nossa cultura e em nossa vida. Um dos conselhos apostólicos é:
“Persiste em ler...” (1Tm. 4.13). Conselho este que tem sido esquecido
por grande parte dos que se dizem cristão, mas que devem ser postos em
evidência pelos que deveriam agradar a Deus. Leia a Bíblia, ela é a Palavra
de Deus para você.

• Se eu perguntar quantas Cartas tem o Novo Testamento, qual seria
a sua resposta? Vinte e uma? ERRADO! Somos hoje mais de Um
Bilhão de Cartas Vivas, pregando e testemunhando em todos os
países do mundo – v. 2.
• Você é uma Carta Viva de Cristo – conhecida e lida por todos!
• Assim como Jesus disse que nós somos Sal da terra e Luz do mundo,
não podemos abrir mão desta figura maravilhosa: SOMOS CARTAS
VIVAS! – v. 3.
1. As Cartas são Escritas Para Serem Lidas – v. 2
- Somos Cartas Vivas; o que o mundo tem lido em nós? Somos Cartas Vivas;
que frutos estamos apresentando para a sociedade, para a Igreja, para nossas
famílias?
- Veja um exemplo de Carta Viva – 1 Pe 3:1-4
- O que as esposas têm lido nos maridos? O que nossos filhos têm lido em nós?
Nossos vizinhos, empregados, patrões, colegas de faculdade?
- Uma das melhores maneiras que temos de ganhar almas para o Senhor Jesus é
através das nossas vidas – as pessoas nos leem como um livro aberto.
2. As Cartas Transmitem a Expressão de Seu Autor
- Como Cartas de Cristo, devemos transmitir a imagem e o caráter do Senhor
Jesus Cristo ao mundo.
a. Temos que ter a mente de Cristo (Fp 2:5)
b. Temos que ter Cristo vivo em nós (Gl 2:20)
c. Devemos magnificar Cristo em nossas vidas (Fp 1:20)
d. Nossas vidas devem ser transformadas à imagem de Cristo (2
Co 3:18).
- Veja a beleza do poema, que sintetiza tudo isto:
SUA VIDA É JESUS PARA ALGUÉM!
3. As Cartas Contém a Assinatura do Seu Autor
- Como Cartas de Cristo, carregamos o Seu Nome – o peso e a autoridade do
Nome de Jesus.
a. “Os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia pela
primeira vez” (At 11:26).
b. No Novo Testamento, os discípulos de nosso Senhor foram
chamados pelo nome de Cristo – Cristãos. Você não pode dizer a
palavra cristão sem dizer: Cristo.
c. At 4:11-12 – Se a salvação é pelo Nome de Jesus, nós temos esta

mensagem de salvação escrita em nós.
d. Tiago disse: “Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois
chamados” (Tg 2:7).
- Davi, uma carta viva– “Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar
e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência; e o
SENHOR é com ele” – 1 Sm 16:18.
4. As Cartas Contém um Selo – Para Chegar ao Seu Destino
- As cartas vivas estão seladas com o Espírito Santo da promessa – que garante
o nosso trânsito neste mundo e garante a nossa chegada ao destino final!
- Seja uma Carta Viva – Edificado pelo Espírito Santo!

MINISTÉRIOS

ACAMPAMENTO DIIMC 2014
01 A 04 DE MAIO
Teremos a presença da Tia Eunice
e do Zoca. Seu (sua) filho(a) não
pode perder. Inscrições abertas
para crianças de 5 a 11 anos.
Saída: 01 de maio, às 9h na IMC. /
Retorno: 04 de maio, às 11h30 na
IMC.
Documentos necessários para a
inscrição: ficha médica, ficha de inscrição e autorização, devidamente preenchidas,
cópia da certidão de nascimento ou identidade.
LIÇÃO DO DIA: Páscoa
TEXTOS BÍBLICOS: Êxodo 12:1-14- Marcos 14 a 16
PRINCÍPIO: Deus cumpriu sua promessa: Jesus está vivo
VERSÍCULO: Porque Cristo a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
I Coríntios 5:7
ESCALA DO BERÇÁRIO PARA O MÊS DE ABRIL/NOITE:
DIA
20
27

EQUIPE
Telma e Elizabeth Coimbra
Luci e Angela

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Dentro das programações pelo 30º aniversário da IMC, estará conosco
nos dias 05 e 06 de Julho (sábado e domingo), o Grupo Logos.
O Pr. Paulo Cezar e sua equipe estarão ministrando a nós através da
Palavra e de músicas que fazem parte do “cancioneiro” cristão ao longo
de vários anos.
Iremos cantar juntos músicas como: Autor da Minha Fé, Portas
Abertas, Mão no arado, Não temas, Um novo dia, entre outras.
Inclua em sua agenda e compartilhe com seus amigos, vizinhos, sua
célula, etc.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA
DA IGREJA METODISTA
CONGREGACIONAL

AGENDA

Em conformidade com o Estatuto da Igreja Metodista Congregacional,
em seus Artigo 13, Parágrafo 1º, Artigo 16, “b” e Artigo 22, Parágrafo
Único, “a”, Convocamos a Assembleia Geral Ordinária, conforme abaixo:

DIA
18 a 21/04
26/04
01 a 04/05

1) Em Primeira Convocação
Dia: 27/04/2014
Hora: 17:30hs

2014 – EDIFICADOS PELO ESPÍRITO SANTO

EVENTO
Acampamento de Famílias
Casamento Maria Theresa e Darryl
Acampamento DIIMC

DIACONIA
DIA
20
27

2) Em Segunda Convocação:
Dia: 27/04/2014
Hora: 18:00hs

EQUIPE
Equipe 2: Francisco, Elisa, Marcio, Zenilda
Equipe 3: Edson, Helen Marra, Candida, Rosane

ANIVERSÁRIOS

3) Em Terceira Convocação:
Dia: 04/05/2014
Hora: 17:30hs

DIA
21

NOME
Zeuler Soares de Navarro

CONTATO
3486-7943 /9580-7023

22

Daniel Resende Quintana

3774-6578 / 8885-7806

22

Pedro Lucas Sayão De Andrade Cruz

3224-9954/8719-0796

23

Fabiana Silva

9203-4884

23

Hilde Heide Froesler Ferreira

3486-6268

A AGO será realizada com base no Regimento Interno da IMC, Artigos
14, 15, e 16 conforme pauta abaixo:

24

Miguel Apocalypse do Nascimento

3421-0320 / 8326-7158

25

Desirée de Freitas Rutier Duarte

3335-9825 / 9949-3390

- Disponibilização do Balanço Anual, Relatório Financeiro

26

Maria de Fatima Pereira Marra

3422-2601 /9954-3657

26

Sabrina Maria Visugalli M. do Rosario

2511-3114 / 9665-2084

26

Samir Marcelino Ferreira

3088-5452 / 8807-0709

26

Tania Mara da Silva Mendes

3421-8111 / 9652 -5087

Local: Salão Social da Igreja Metodista Congregacional
Assunto: Aprovação do Balanço Anual de 2013 da IMC.
Forma: Apresentação e votação por aclamação.

Gerencial e Pareceres do Conselho Fiscal e da Administração, para
conhecimento do membro
- Votação por aclamação.

Precisamos com urgência de fraldas geriátricas.
Se você é o abençoador desta causa venha falar conosco.
As crianças da Casa Novela necessitam muito da sua generosidade,
doando uma lata de leite Nestogeno de 0 a 01 ano.
AÇÃO SOCIAL: Lea Maria: 31 8437 4784

Art. 14 – A Assembleia Geral pode compor-se de uma ou mais sessões.
Art. 15 – Parágrafo 2o. - As sessões poderão ficar abertas por até 15 dias, podendo
ser prorrogadas pela Assembleia por igual período, em uma única vez.
Quórum mínimo: De acordo com o Artigo 16 do Estatuto da IMC, a
Assembleia Geral reunir-se-á com o seguinte quórum:
- Em primeira convocação, com 50% (cinquenta por cento) dos seus membros,
constantes do Rol de Membros Ativos;
- Em segunda convocação, com 20% (vinte por cento) dos seus membros, constantes do
Rol de Membros Ativos, 30 (trinta) minutos após a primeira convocação;
- Com qualquer número, no mesmo local e horário, 1 (uma) semana após a primeira
convocação.

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

Belo Horizonte, 08 de abril de 2014.
Rogério Franco Guimarães
Coordenador do Conselho Geral

COMUNICAÇÃO IMC

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

