Informativo Semanal - www.imcbh.com.br
Ano X, Semana 21, 25 a 31 de maio de 2014

o nosso destino. O deserto nos torna pessoas mais verdadeiras, livres e mais
conscientes de nossa total dependência de Deus.
Fonte: Ricardo Barbosa

Mensagem
A VITÓRIA DA FÉ
Pr. Henrique Pinto
Textos: 2 Crônicas 32:7-9,13-20; 1Jo. 5:4 e Hebreus 11:1

REFLEXÃO
O deserto e a liberdade
Não é sem motivo que Deus, logo após libertar o povo da escravidão no Egito,
os conduziu para o deserto. A passagem pelo deserto era necessária para ajudálos a deixar para trás a mentalidade de escravidão e a compreender a nova
liberdade que Deus lhes estava oferecendo. Quando damos o nosso sim a
Deus, ele sempre nos conduz ao deserto.
O nosso deserto não é igual ao das areias do Neguev ou do Saara. Nosso deserto
é o lugar onde somos levados a refletir sobre nossas ilusões, as expectativas
infantis que nos mantêm alienados, inclusive de pessoas que amamos os medos
que mascaramos ou sublimamos em nossa busca frenética por realizações e
entretenimentos. No deserto, não temos um caminho claro e seguro, nenhuma
distração, nada que nos excite. Nele, o futuro é incerto, nos vemos vulneráveis
e fragilizados, e experimentamos a força das trevas interiores do medo.
Por outro lado, o deserto é o lugar do encontro com Deus, da rendição
do orgulho e da ilusão de sermos senhores do nosso destino. É o lugar da
companhia divina, do silêncio diante de Deus, onde a quietude nos ajuda a
reconhecer a presença dele. O silêncio que nos torna mais atenciosos à voz de
Deus. Para sermos livres, precisamos nos afastar, por um tempo, do mundo
dos homens para entrarmos, a sós, no mundo de Deus. Um tempo no qual as
paixões, tensões, pressa, vão lentamente, cedendo espaço para percebermos
a luz da eternidade e restabelecermos o valor correto das coisas. No deserto,
reduzimos nossas necessidades àquilo que é essencial.
A enfermeira americana Bronnie Ware escreveu um livro sobre os “cinco
maiores arrependimentos ou lamentos de pacientes terminais”. Depois de
acompanhar por vários anos estes pacientes, ela listou aquilo que eles gostariam
de ter feito e não fizeram, como: ter mais tempo para os amigos e não ter
trabalhado tanto. O deserto deles trouxe uma outra dimensão de suas reais
necessidades.
A verdadeira liberdade nasce no deserto. Foi no deserto que Jesus reafirmou a
identidade dele e seguiu livre para realizar a missão dele em obediência ao Pai.
Não precisou usar nenhum artifício para se autopromover. Foi livre para fazer
o que tinha para fazer, assumir a cruz e, no fim, morrer. O deserto nos liberta
dos falsos deuses, das mentiras e ilusões que nos fazem pessoas controladoras
e manipuladoras. Rompe com a falsa sensação de que temos controle sobre

A fé é a marca do cristão. A fé significa uma total dependência de Deus.
Quando Adão pecou ele saiu da dependência de Deus e entrou numa
“in-dependência” (que significa incredulidade.). Esta é a razão pela qual
Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. A fé nos libera da
nossa capacidade limitada. Pela fé você passa da “in-capacidade” para
a “capacidade de Deus”. Este é o caminhar da fé para a qual todos nós
fomos chamados - onde - “nada é impossível” Mt.17:20 (fé do tamanho
do grão de mostarda). Fé é a ação de obediência em respota ao que
Deus falou Abandonamos a dependência de nossas fontes limitadas de
conhecimento e começamos a receber de Suas fontes ilimitadas. As coisas
de Deus nunca seguem a lógica humana. Conhecimento na Bíblia não
procede de nenhuma busca puramente intelectual, mas da experiência de
uma PRESENÇA.
1. FATOS NARRADOS PELO VELHO E NOVO TESTAMENTO
Como podemos explicar?O fato de Sara dar a luz um filho aos 90 anos de idade
(Gn. 21:1-5); / O mar vermelho abrir-se, permitindo a passagem do povo judeu
(Ex. 14:15-23); / A queda dos muros de Jericó (Js. 6:20-21) / O caso de Elias e
a viúva; / Jonas ser engolido por um peixe e ser devolvido na praia; / Pedro andar
por sobre as águas (Mt.14:22-23); / Um morto de 4 dias sair da sepultura pelo
chamado de Jesus; / Um paralítico ser curado pela simples invocação do nome de Jesus
(At.3:1-10); / As pessoas falando em outras línguas (At.2:5-11); / E muitos e
muitos outros casos.
2. A FÉ PROVADA
Passamos por períodos de provas e testes. Tudo o que acontece ao nosso redor parece
ser contrário ao que Deus disse e aparentemente, não há nenhuma evidência para a
nossa crença. Neste ponto, a nossa fé baseia-se completamente na Palavra de Deus.
Uma história datada de 701 A.C. diz que Senaqueribe, o mais poderoso rei da época,
após destruir várias nações e cidades fortificadas, inclusive cidades de Judá, chegou às
portas de Jerusalém e a sitiou e enviou uma mensagem ao rei Ezequias dizendo do
seu intento de conquistar a cidade e pedindo sua rendição (2o Cr.32:13-20). Em 2o
Rs.18:14-16 vemos que o povo já pagava tributo ao inimigo e que ele, não satisfeito
queria levar o povo cativo).O representante do rei da Assíria diz que vem em nome do
Senhor (muitas vezes achamos que a nossa provação vem do Senhor). Ezequias busca
orientação de Deus. (Is.37:14-20). Humilhou-se e foi à Casa do Senhor. Falou com o
profeta sobre a ameaça recebida e faz uma pergunta; “porventura o Senhor, teu Deus,

terá tomado conhecimento da disposição do inimigo?”. Pediu que o profeta orasse com
ele, clamando ao Senhor.
3. A VITÓRIA DA FÉ - Ler 2 Crônicas 37:7,8
Agora vamos ver a mesma história, porém narrada pelo rei Senaqueribe. Os
arqueólogos, escavando descobriram ruínas da cidade de Nínive e nela, a biblioteca
dos reis da Assíria. Pode-se ler, nessa biblioteca, a sua narrativa do cerco a Jerusalém.
Então vejamos.“quando sitiamos a cidade de Jerusalém, já não havia mais esperança
para resistir. Eles deveriam deixar a cidade cair. Mas, naquela noite, surgiram ratos e
mais ratos que saiam de dentro da terra. Os ratos comiam os sapatos dos soldados, as
bainhas das espadas e depois, mordiam os soldados. No lugar das mordidas nascia um
furúnculo que dava uma febre altíssima e eles morriam. Em uma só noite morreram
185 mil homens.”. Senaqueribe termina seu relato, dizendo: “eu não pude conquistar
Jerusalém e voltei com os poucos soldados que me restaram”. Hoje nós sabemos que
aqueles soldados foram acometidos de peste bubônica. Esta é a vitória que vence o
mundo, a nossa fé. Aleluia!. Deus não mudou. Ontem, hoje e para sempre será o
mesmo.
4. CONCLUSÃO
O inimigo vai tentar nos desanimar, vai soprar no seu ouvido de que Deus não
tem preocupação com você. Quando os problemas se avolumam; quando tudo parece
perdido; quando a esperança se debilita, então oramos. Mas nossa oração deve ser
igual à oração de Ezequias em 2o Rs.19:14-19. Nós temos que abrir e expor,
diante de Deus o nosso problema. Quando oramos com sinceridade e reconhecemos
nossa incapacidade para resolver o problema Deus pode fazer duas coisas conosco:
ou soluciona tudo pelo seu Soberano poder ou nos mostra como resolver a dificuldade
e ainda nos concede forças para enfrentar a situação. Com fé lançamo-nos sobre a
SUA FIDELIDADE. Em nossas ocasiões de dúvidas e lutas, Deus é fiel e não
nos abandona. “SE CREMOS, ELE PERMANECE FIEL. ELE NÃO
PODE NEGAR-SE A SI MESMO”. 2Tm.2:13 Qual é o tamanho do seu
problema? Hoje é o dia que o Senhor fez, ele quer que você entregue a Ele o que o
está afligindo.

MINISTÉRIOS

DOMINGO MISSIONÁRIO – DIIMC Missão Amazônia 2014
Um grupo de 20 pessoas da IMC viajará para a Amazônia,
de 19 a 26 de Julho, onde oferecerão serviço à comunidade
ribeirinha Maranhão, através de atendimento clínico e missionário.
Essa comunidade composta de 17 famílias que ainda não recebeu as boas
novas de Cristo. Vamos enviá-los com nossas ofertas levantadas no Domingo
Missionário. Não se esqueçam: domingo - dia 01 de junho.

DIIMC 2014 - A GRANDE AVENTURA DO FILHO DE DEUS.
Estudo do Evangelho de João.
Neste domingo: A cura do Cego
Lição do dia: Uma luz que nunca se apaga
Textos Bíblicos: João 9: 1-11
Princípio: Onde há luz, há direção
Versículo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo
contrário, terá a luz da vida. João 8:12
CORALITO E EXPLOSãO: As crianças participarão do louvor no dia 08-06, às
11h. Deverão chegar às 9h30, vestindo calça jeans e blusa branca.
ACAMPAMENTO - Perdidos e Achados do Acampamento: Temos várias roupas
que foram esquecidas no acampamento. Procure a recepção do DIIMC, se sua criança
esqueceu algo.
Escala do berçário para o mês de maio/noite:
Dia
Equipe
25
Silvana, Luci e Angela

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 segunda semana de Junho aos domingos. Fique atento.
Outras informações com o Pr. Henrique ou com Henrique Botelho.

batismo
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15-16.
Atenção queridos irmãos, se por algum motivo você ainda não realizou o
batismo a hora é agora! No próximo dia 29 de Junho a IMC realizará, às
9h30, 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. Participe!

Homens da verdade
No próximo dia 31 de maio, os varões de nossa Igreja terão um tempo de
comunhão e aprendizagem da Palavra do Senhor. Homens de todas as idades
são os nossos convidados para esse momento de edificação que iniciará às
9h com um café da manhã e seguirá até às 10h30. Contamos com a sua
presença! Participe!

GDZÃO CÉLULAS
O próximo Gd será no dia 14/06, você que é líder, có-lider, anfitrião ou está
na escola de líderes está convocado participar deste momento.
Dia 14/06 às 9h.

Asas de Socorro
“dando asas aos que dão suas vidas”
Há 12 anos temos participado, como igreja local, do ministério de Asas de
Socorro. Trata-se de missão fundada em 1958
que visa promover a prática do amor de Cristo
por meio de ações de desenvolvimento integral,
que agreguem especialmente
aviação em
comunidades isoladas e remotas ou em situação
de risco.
No período de 19 a 26 de julho, a IMC enviará novamente um grupo de
irmãos para um trabalho de assistência à saúde, desenvolvimento comunitário
e evangelismo em 05 comunidades ribeirinhas situadas a um dia de barco de
Manaus.
Caso você tenha interesse e disponibilidade para embarcar neste projeto,
entre em contato com o irmão Pedro Daibert de Navarro (Pedrão). Ainda
temos algumas vagas disponíveis. Em especial, precisamos de 02 médicos e
02 dentistas.
Contamos com as orações dos irmãos. Durante os próximos cultos iremos
compartilhar outras informações e desafios de contribuição com esta
empreitada.
Asas de Socorro: http://asasdesocorro.org.br/

OFERTA ESPECIAL
No ultimo domingo foi apresentado à igreja o desafio de levantarmos uma
oferta especial no intuito de abençoarmos a Casa Nutrir, ministério que atua
em Moçambique, pais onde 44% das crianças sofrem de desnutrição crônica
e um terço delas morre em decorrência de questões ligadas a desnutrição.
Esta oferta será destinada a custear parte da viagem de um grupo técnico
de voluntários, liderados pelo Dr. Ailton Alves Junior (membro da IMC),
médico, consultor internacional em situações crônicas de saúde e com
experiência em projetos de combate a desnutrição. O valor arrecadado e
destinado a este projeto somou R$ 3.475,55. Os irmãos Ailton e Thereza
Senra, incluídos no grupo que irá a Moçambique, agradecem a todos que
ofertaram e se alegraram muito com a mobilização da nossa querida IMC.

2014 – edificados pelo espírito Santo

agenda
Dia
07/06
14/06

Evento
Bazar Artesanato e Ação Social
Gdzão Pr. Ari Otávio

diaconia
Dia
25
01

Equipe
Equipe 3: Edson, Helen, Rosane e Candida
Equipe 1: Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

aniversários
DIA
25

NOME
Elioandrey Ferreira Gerçóssimo

contato
3317-8420 /8696-1267

25

Miriam Daibert Machado

3486-7387 / 8757-4786

26

Alisson Araújo Horta

3421-9005 / 8748-3461

27

Adriana Ramos de Jesus Costa

27

Luciana Alves da Costa

3482-9720 /8463-0282

28

Mara Aparecida Torres

8323-7520

30

Maria Paula Pimenta Mendes

3786-8687

3425-2023 / 9207-8488

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

ação social
Casa Novella: Sua contribuição tem sido relevante no sustento dos bebes
da Casa Novella. Não deixe de abençoar.
Novos Desafios: Casa de José: Doe caixas de leite. Você pode doar uma
ou mais caixas. Assim garantimos o café da manhã de 145 crianças.
BAZAR: Nosso bazar está chegando, próximo dia 07/06. Separe roupas,
sapatos, brinquedos, etc, em bom estado e doe para este evento.

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

Contato Ação Social: Lea Maria: 8437-4784

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

