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JOÃO Marcos:
DANDO A VOLTA POR CIMA
Pr. Jeremias Pereira

•
•
•

Toda pessoa precisa ter humildade para aprender e recomeçar;
Toda pessoa deve ter disposição para ser útil novamente;
Toda pessoa deve assumir o compromisso de ser um abençoador
para a sua e as próximas gerações.

E, considerando ele nisto, foi á casa de Maria, mãe de João, que tinha por
sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12:12

REFLEXÃO
o reino de deus
Jesus afirma, com efeito, que o Reino de seu Pai não é uma subdivisão
para os justos nem para os que sentem possuir o segredo de Estado da
salvação. O Reino não é um condomínio fechado elegante com regras
esnobes a respeito de quem pode viver ali dentro. Não; ele é para um
elenco mais numeroso de pessoas, mais rústico e menos exigente, que
compreendem que são pecadores porque já experimentaram o efeito
nauseante da luta moral.
São esses os pecadores-convidados chamados por Jesus para se aproximarem com ele ao redor da mesa de banquete. Essa história permanece perturbadora para aqueles que não compreendem que homens e
mulheres que são verdadeiramente preenchidos com a luz são aqueles
que fitaram profundamente as trevas da sua existência imperfeita. Talvez tenha sido depois de meditar sobre essa passagem que Morton
Kelsey escreveu: “A Igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores”.
A Boa Nova significa que podemos parar de mentir a nós mesmos. O
doce som da graça admirável nos salva da necessidade do auto-engano.
Ele nos impede de negar que, embora Cristo tenha sido vitorioso, a
batalha contra lascívia, a cobiça e o orgulho ainda escoa dentro de
nós. Na condição de pecador redimido, posso reconhecer com qual
freqüência sou insensível, irritável, exasperado e rancoroso com os que
me são mais próximos. Quando vou à igreja, posso deixar meu chapéu
branco em casa e admitir que falhei. Deus não apenas me ama como eu
sou, mas também me conhece como sou. Por causa disso não preciso
aplicar maquiagem espiritual para fazer-me aceitável diante dele. Posso
reconhecer a posse de minha miséria, impotência e carência.
Brennan Manning
Extraído do livro: O Evangelho Maltrapilho

E barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.
Atos 12:25
E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos
judeus; e tinham também a João como cooperador. E, partindo de Pafos,
Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfília. Mas João,
apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos 13:5,13
E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos
irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do senhor,
para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João,
chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo
aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou
naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do
outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo,
tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de deus.
Atos 15:36-40
Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos; se ele for ter convosco,
recebei-o;e Jesus, chamado justo; os quais são da circuncisão; são estes unicamente os meus cooperadores no reino de deus; e para mim têm sido consolação. Colossenses 4:10-11
Só Lucas está comigo. Toma Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito
útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11
A vossa co-eleita em babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. 1 Pedro
5:13
Escreveu o evangelho de Marcos. Alguns acham que foi depois
da morte de Pedro e Paulo Lições da vida de João Marcos – primo/ sobrinho de Barnabé.
•
•
•

Toda pessoa tem alguma história de fracasso;
Toda pessoa precisa superar as dores de sua alma;
Toda pessoa precisa de apoio para novos começos;

MINISTÉRIOS
DIIMC
Atenção Pais, o horário de início das atividades do
DIIMC é às 9h30. É responsabilidade dos pais o cumprimento do horário. Sejam pontuais!
Lição do dia: Obedecer é o segredo para vencer.
Princípio: A vitória vem pela fé em Deus e a obediência à Sua Palavra.
Versículo: “Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia
e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele, se fizer isso, tudo
lhe correrá bem e você terá sucesso.” Josué 1: 8
Escala do berçário do mês de agosto/noite
Dia
18
25

Equipe
Telma e Elizabeth Coimbra
Luci e Iara Júlia

Equipe de servos para o 2º semestre
Você que tem o chamado para servir ao Senhor abençoando a vida das
crianças entre em contato com a Patrícia ou deixe seu contato na secretaria
da Igreja. Temos várias áreas de serviço.
treinamento de servos
Você que é servo no DIIMC, está convocado para a capacitação que acontecerá no dia 01/09. Reserve esta data!

batismo
Queridos Irmãos, o próximo batismo será dia 25 de agosto. As 9h30 acontecerá a classe de batismo para aqueles que desejam descer às águas e declarar sua decisão diante dos homens e do Criador. O culto batismal, para
os que realizarem a classe, será às 11h.
Não perca! E você, que já foi batizado, é nosso convidado para testemunhar este grande ato de fé e obediência aos ensinamentos de Jesus.
Participe!

CurSo de noIvoS
Atenção você que pretende se casar. A família é uma instituição amada
e cultivada por Deus, mas exige zelos e cuidados muito especiais, então,
para iniciar uma vida de casal abençoada, a IMC abre as inscrições para a
próxima turma do Curso de Noivos a ser iniciada na primeira semana de
agosto. Fique atento. Outras informações com o Pr. henrique e Denise.

mulHer ÚnICa
Atenção mulher! você sabia que não existe nenhuma outra igual a você?
A partir de agosto estarão abertas as inscrições para a próxima temporada
do Curso “Mulher Única”. Teremos turmas às quintas feiras, às 18h30, que
iniciarão no dia 29 de agosto e sextas feiras, às 15h00, com início no dia 30
de agosto. Não perca a chance de descobrir como e porque você é única!
venha participar! Inscrições e maiores informações procurar pela Denise
ou pela Micheline.

no CamInHo doS SonHoS de deuS

agenda

ContatoS - ImC

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
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

HorÁrIoS - ImC
domingo
9h30
Centro de Formação Ministerial - CFM (Escola Bíblica)
9h30
DIIMC - Rede de Crianças
11h
Culto de Celebração
19h
18h
Intercessão
segunda-Feira
9h30 Capelania do hosp. Evangélico
22h Missão Pão da vida

quinta-Feira
9h30 Capelania do hosp. Evangélico
14h Capelania do hosp. da Baleia
15h Culto no Asilo lírio do vale

CAMA
ELÁSTICA
INFANTIL
(COM MONITOR)

MÚSICA
COM DUDU
ANDRADE

E BANDAS CONVIDADAS

DIA
24 DE
AGOSTO

A PARTIR DE 18H
Entrada Franca

PESCARIA

terça-Feira
14h Capelania do hosp. da Baleia
20h Culto da Família

quarta-Feira
6h
Reunião de Oração
8h
Capelania do hosp. da Baleia
14h30
Reunião da Rede de Mulheres (Colméia)
16h30
Reunião de Oração liderança

COMIDAS
TÍPICAS

Rua Ponte Nova, 280 - Floresta
Informações: 31 3245 9009
secretaria@imcbh.com.br

2013 – ANO DA CONEXÃO

sábado
18h CFM - Rede da Juventude
19h30 Reunião Rede da Juventude
20h Reunião Jovens Adultos

missão: levar e pregar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas (EvANGElIZAR); Ensinar a palavra de Deus a todos os alcançados (DISCIPulAR); Buscar,
amar e praticar constantemente os ensinos Bíblicos, através da adoração, instrução,
comunhão, serviço e proclamação (vIDA CRISTã).
Visão: Ser uma igreja edificada pelo Espírito Santo, evangelística e em constante crescimento, cujos membros sejam discípulos maduros do Senhor Jesus e discipuladores
atuantes para a edificação do Corpo de Cristo - especialmente através das Células.
Visão de cÉLuLas: Ter 100% da igreja pastoreada por meio de Pequenos Grupos, sem esquecer que o pastoreio acontece, também, nos Cultos Públicos e nas
oportunidades de aconselhamento pelos pastores – Atos 5:42.

dia
24
25
30
31

eVento
Festa da Conexão
Batismo
Encontro de casais
Encontro de homens

dIaConIa
dia
18
25

equiPe
Equipe 3: Edson, helen Marra, Rosane, Candida
Equipe 1: Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

anIverSÁrIoS
dia
18
18
18
20
21
21
22
23
24

nome
Daniel Marangon Duftles Teixeira
laressa Gonçalves Montalvão
Monica Alvarenga leal
Assir luiz da Costa
Dayse Simoes Bambirra Marra
Pedro henrique Senra
João henrique Kuhl Bicalho
Silvana Ramos Moreira
luca Nori lemos Araújo

dÍZImoS e ofertaS

Se você usa o procedimento através de cheque, favor fazê-lo nominal à Igreja
Metodista Congregacional. Se você faz sua contribuição por meio de depósito
bancário, utilize os dados abaixo:
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 álvares de Azevedo, 273 - Floresta - Bh
(31) 3245-9009 / 8322-0236 - FAX:(31) 3889-1574 / secretaria@imcbh.com.br
comunicação imc

Encontre um pequeno grupo perto de você! www.imcbh.com.br

contato
3423-2092/9990-2092
3467-7238 /9231-2502
2515-4541 /8848-2772
3446-1820/3219 -8790
3442--8598 /9671-8598
3466-3770 / 9656-3105
8402-7058
3496-1082/ 9737-2308
3427-1602 / 9215-1505

coordenador eclesiástico: Pr. Ari Otavio Borja Pinto; coordenador administrativo: Ronald F. Guimarães
criação e desenvolvimento: Fabiana Silva, Marcio Moreira, Roberto Campos e Thiago Rezende

