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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  

reflexão

Jesus Cristo, Médico
O tema desta semana está entre os mais debatidos do cristianismo. Será
que Deus cura mesmo as enfermidades hoje em dia?
Se pretendemos encontrar uma perspectiva bíblica para a cura, antes de
mais nada precisamos observar Jesus, o Médico dos médicos. Jesus curou
enfermos e exerceu um intenso e poderoso ministério de libertação.
Como o pecado do qual ele veio salvar-nos não só separou o homem de
Deus, mas também separou o homem de si mesmo e afetou seu corpo,
o homem tornou-se um ser em conflito, um ser doente, vivendo numa
natureza que também está doente e gemendo. Por isso Jesus veio ao
mundo para salvar, curar e restaurar. Ele preocupava-se com a situação
dos enfermos, usava sempre de muita ternura e tratava pessoalmente
com os necessitados. Jesus curava movido por compaixão e misericórdia.
Eis algumas marcas do ministério de cura do Senhor Jesus:
• Parecia ter o mesmo valor que o seu ministério de ensino. Ele ensinava, curava
e libertava. Jesus dedicava um cuidado idêntico ao corpo e à alma – Mateus
4:23-25.
• Mais do que qualquer outro, o ministério de cura evidenciava a sua imensa
compaixão.
• Jesus curava pensando no aflito, e não para ser aplaudido pelos espectadores.
Ele até pedia para que a cura fosse mantida em segredo.
• Jesus sempre dava crédito aos Céus. Ele costumava dizer: “Agora vá
e glorifique a meu Pai, que está nos céus. Conte às pessoas que Deus teve
misericórdia de você”.
Quais eram os propósitos do Senhor Jesus, ao curar as pessoas?
Temos, pelo menos, cinco razões pelas quais Jesus curava as pessoas. A
primeira, é que Ele era movido por íntima compaixão por elas – Mateus
14:14, Marcos 1:41 e Lucas 7:13,14. As outras quatro razões você vai
ficar sabendo em uma de nossas Células que se reúnem nesta semana.
E hoje, Jesus ainda cura os enfermos? Você poderia compartilhar um
testemunho de cura?
Fonte: ibcbh.com.br

Programação Especial: Teremos no dia 19/10, uma manhã especial,
comemorando o Dia das Crianças e também o dia do Amigo.
Atenção servos: Camisas DIIMC- se você deseja comprar a sua, passe na
recepção do DIIMC e informe-se.
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.
Lição do dia: Revisão: “A Grande Aventura do Filho de Deus- Estudo do
Evangelho de João”
Versículo: Ninguém tem maior amor do que este: de dar a própria vida em favor
dos seus amigos. João 15:13
Escala do berçário para o mês de Outubro/noite:
Dia

equipe

Dia

equipe

05

Terezinha / Ana Márcia

19

Telma / Elizabeth Coimbra

12

Márcia Salum / Sandra Ramos

26

Luci / Angela / Silvana

Devocional Outubro: Guilherme e  Natália | Cleonice e  Leonardo
Colaboradores mirins: Brenda e Isabel
2014 - edificados pelo espírito santo

diaconia
Dia

agenda

Equipe

Dia

05

Equipe 1:
Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

12

Equipe 4:
Mário, Genilda, Júnia, Fernando

07 a 28

Evento
Casamento André Duarte e Vanessa

igreja metodista congregacional
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