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Mais que vencedores são aqueles que estão de tal modo unidos a Deus que nada
poderá separá-los dele: nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem
o presente nem o futuro, nem altura nem profundidade! Foi Deus quem os
escolheu, quem os chamou, quem os justificou e quem os está transformando
para serem iguaiszinhos à imagem de seu Filho!
Fonte: Revista Ultimato

Mensagem
5 motivos para chorar

REFLEXÃO
Mais que vencedores
A expressão “mais que vencedores” foi cunhada por Paulo e aparece no
capítulo mais triunfante de suas Epístolas (Rm 8.37).
Mais que vencedores são aqueles que olham para dentro de si mesmos e
enxergam todo mal que reside neles e não se iludem a este respeito.
Mais que vencedores são aqueles que olham ao redor e enxergam uma sociedade
em completa desordem, que exerce incrível poder de atração.
Mais que vencedores são aqueles que pedem socorro por se sentirem miseráveis
e incapazes de obter vitória sozinhos.
Mais que vencedores são aqueles que não cortam o cordão umbilical que os
liga a Jesus nem se desligam da Videira verdadeira, antes se alimentam de seu
sangue e de sua seiva.
Mais que vencedores são aqueles que não se ensoberbecem em momento
algum e suportam com inteligência e alegria os espinhos na carne, que esvaziam
o orgulho no momento certo.
Mais que vencedores são aqueles que se alimentam da Palavra de Deus e da
oração com regularidade e perseverança.
Mais que vencedores são aqueles que vigiam para não cometer alguma
imprudência, para medir periodicamente o nível de sua espiritualidade e para
não cair em pecado.
Mais que vencedores são aqueles que se negam a si mesmos quando a vontade
própria não combina com a vontade de Deus e, dia a dia, tomam a sua cruz e
seguem o Senhor.
Mais que vencedores são aqueles que confessam qualquer falta cometida com
tristeza de arrependimento e fé, logo depois da desobediência.
Mais que vencedores são aqueles que se apropriam das promessas de Deus e
se beneficiem delas.
Mais que vencedores são aqueles que têm fé em Jesus e não abrem mão dela
em qualquer situação ou circunstância, na certeza de que não serão frustrados
em momento algum.
Mais que vencedores são aqueles que tratam os irmãos na fé com a mesma
misericórdia a eles dispensada por Deus.
Mais que vencedores são aqueles cujos olhos vêem o invisível, seja a pessoa
de Deus, seja o galardão da vitória, a redenção da natureza, a ressurreição do
corpo e a glória por vir a ser revelada em nós.

Pr. Joaquim Salum
Terminada a Copa do Mundo FIFA constatamos que, muito mais do que
“A Copa das Copas”, esta foi a Copa do Choro. Jogadores e torcedores
choraram por vários motivos: tristeza, frustração, despreparo, dor,
vergonha e humilhação. Deus às vezes nos chama para chorar – Ec 3:4.
Seu chamado é para o arrependimento, empatia, identificação com o aflito
e necessitado, e intercessão.
1. Devemos chorar... pelos nossos pecados – Lucas 23:28
- Individualmente – o choro de arrependimento que conduz à fé e à salvação – como
o filho pródigo.
- Coletivamente – arrependimento pelo pecado, maus caminhos, obras da carne e o
fascínio do mundo que têm invadido a vida da Igreja.
2. Devemos chorar... porque as nações estão abandonando o Senhor.
- Países outrora genuinamente evangélicos e missionários estão se esquecendo do Senhor.
- Países que tiveram berço cristão, hoje estão sob o domínio muçulmano –especialmente
no continente africano.
3. Devemos chorar... porque o pecado se multiplica.
- Olhe para a nossa cidade...
- Além do texto de Romanos 1:28,29, veja, especialmente, 2 Timóteo 3:1-5.
- O que aconteceu na História quando a imoralidade, a violência e a insensibilidade
atingiram estes níveis?
4. Devemos chorar... porque como povo de Deus estamos
adormecidos e inativos
- Você percebe como o mundo ‘perdeu o respeito’ pela igreja cristã, de modo geral?
- Temos ‘nome de estar vivos’, mas... (Ap 3:1)
- Há uma grande colheita a ser feita e estamos “dormindo na ceifa” (Pv 10:5)
5. Por último... porque a vinda de Cristo está próxima – e a nossa
tarefa, incompleta.
- Mateus 24:14 – Quando virá o fim?
- Há um lamento de Deus registrado em Josué 13:1, que é um desafio para a Igreja:
“muitíssima terra ficou para conquistar”
- A Seara é grande, temos pouco tempo e... estamos ficando velhos!
Há uma promessa maravilhosa de Deus para aqueles que choram:
• “Bem aventurados os que choram...”
• “Quem sai andando e chorando enquanto semeia...”
• “O choro pode durar uma noite...”

Mensagem
DIimc
Venha servir ao Senhor no DIIMC, abençoando a vida das Crianças.
Temos várias áreas de atuação. Deixe seu contato na secretaria da
igreja ou com Patrícia.
Iniciaremos neste domingo, as atividades do 2º semestre. Cremos que
este, será um tempo de crescimento no conhecimento da Palavra de
Deus. 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 pelo seu filho! Iniciamos
as atividades às 9h30. Não se atrase!
Ensino do dia: Revisando o que aprendemos no 1ºsemestre
Versículo: “Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode
chegar ao Pai a não ser por mim”. João 14:6
Escala do berçário para o mês de JULHO/noite:
Dia
20
27

Equipe
Telma / Elizabeth Coimbra
Luci /Angela / Silvana

EDUCAÇÃO DE FILHOS À
MANEIRA DE DEUS

Comunicamos aos pais interessados em fazer o curso de EDUCAÇÃO DE
FILHOS À MANEIRA DE DEUS da UNIVERSIDADE DA FAMÍLIA que
ainda temos algumas vagas disponíveis para 4ª turma. Contato: Francivaldo e
Vanessa (9954-3343 e 9605-1246) ou Niactor e Renata (8832-9813 ou 88889053). ATENÇÃO: início previsto para agosto.

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

nascimento

É com muita alegria que divulgamos o nascimento de Zoé , filha do casal
de missionários da Jocum Lilian e Célio. Esse maravilhoso acontecimento
para essa jovem e abençoada família foi no último dia 16 de julho. Deus seja
louvado através da vida dessa criança linda e saudável que já chegou trazendo
muita felicidade à toda família IMC.

casamento

2014 – edificados pelo espírito Santo

Fernanda Laguardia, filha dos nossos queridos irmãos Rogério e Carla irá se
casar no próximo dia 26 de Julho, com Vitor. Que Jesus abençoe em abundância
essa nova família que Deus uniu!

curso de finanças
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.

agenda

Encontro dE lidErança dE células

Dia
20
26
01 a 03/08

Evento
Recepção de Novos Membros
Casamento Fernanda Laguardia e Vitor
Encontro de Liderança de Células

diaconia

RECEPÇÃO DE NOVOS
MEMBROS

Dia
20
27

CLASSE ESPECIAL DE RECEPÇÃO DE MEMBROS
Acontecerá domingo, 20 de julho, às 9h30.Horário: 9h30 – CFM
Conforme nosso regimento: você que será recebido como membro da família IMC,
precisa estar presente nessa classe.

aniversários
DIA
22

CULTO DE RECEPÇÃO DE MEMBROS
Acontecerá domingo, 20 de julho, às 19h.
Convide seus parentes e amigos para celebrar a Deus conosco!

REDE DE MULHERES - COLMEIA
Olhar mais alto e mais longe. Só a eternidade de Deus vai revelar o potencial
de cada uma de nós. (Haggai 2014). Juntem-se a nós, mulheres intercessoras e
tapadoras de brechas, em unidade recebendo a cada semana gotas do Espírito
Santo. Venha as 14h30.

DIVERSOS
Se você está precisando fazer seus óculos de grau procure o irmão Fernando Brant na Óptica
Visiva, que oferecerá preços diferenciados para membros da IMC. Modelagem Variada,
Moderna, Jovial, Tradicional, Montagem e Medidas. Av. Francisco Sales, 1612 – Fone:
3281-9709.
ALUGO: 02 quartos individuais para moças na Av. Assis Chateaubriand, interessadas
ligar para Aracy 2514-7410/9116-3259, a mesma tem uma geladeira cônsul 280l e
deseja vendê-la.

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

01 a 03/08 - Sede
Campestre da IMC

Toda a liderança de célula
está convocada!

NOME
Maria de Fatima Tome de Souza

contato
3447-9112

23

Thiago Marques S. Ribeiro

3286-5631 / 8615-0570

24

João Batista Laguardia

3484-2856 / 9681-5628

25

Ana Carolina Borem Bicalho

3412-3462 / 9997-6009

26

Allyson Fernando Martins Farias

2556-0950 / 9132-7777

26

Carla Laguardia Guimarães

3243-9312 / 9474-8888

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

