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NO CAMINHO DOS SONHOS DE Deus

CONTATOS - IMC

agenda

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

REFLEXÃO
Aos Pés de Jesus
“Respondeu o Senhor: ‘Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas
coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe
será tirada’.” (Lucas 10:41-42)
Certa vez li sobre uma escultura em granito de Jesus feita em tamanho
real por um artista dinamarquês chamado Thors Walden.
Walden esculpiu o corpo de Cristo de tal maneira que você não pode
ver o seu rosto se estiver de pé. Porém, ao lado da estátua há uma placa
que diz: “Se você quiser ver o rosto de Jesus, deve sentar-se a seus pés.”
Com certeza, se você se abaixar ao pé da estátua, poderá olhar para cima
e ver claramente o rosto de Jesus. Há uma grande verdade espiritual
aqui. Se você quiser ver o rosto de Jesus, você deve sentar-se aos Seus
pés.
Maria de Betânia ilustrou isso quando o Senhor visitou ela e sua irmã,
Marta. Enquanto Marta estava na cozinha ocupada em preparar uma
refeição para Jesus, Maria sabiamente reconheceu que aquela era uma
oportunidade única. Em vez de ajudar sua irmã na cozinha, sentou-se
aos pés de Jesus para aproveitar cada palavra dEle.
Enquanto isso, Marta ficava cada vez mais frustrada, porque havia
muito trabalho a fazer. Ela finalmente saiu e disse: “Senhor, não te
importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço?
Dize-lhe que me ajude! “ (Lucas 10:40).
Jesus simplesmente respondeu: “Marta! Marta! Você está preocupada
e inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria
escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada”. (versos 41-42).
A moral da história é que precisamos reconhecer que há um tempo
para trabalhar e há um tempo para adorar. Há um tempo para ser ativo
para o Senhor e há um tempo para sentar-se aos Seus pés.
Você se tornou tão encantado com as tarefas da vida diária que tem se
esquecido de tirar um tempo para sentar-se aos pés de Jesus? Aproveite
o tempo, porque se você quiser ver o rosto de Jesus, você deve sentarse aos Seus pés.

Secretaria: secretaria@imcbh.com.br
Finanças: financas@imcbh.com.br
DIIMC: diimc@imcbh.com.br
Oração: oração@imcbh.com.br

Evento
Encontro de Liderança de Células
Culto do amigo

diaconia
Dia
03
10

Equipe
Equipe 2: Francisco, Elisa, Zenilda, Marcio
Equipe 1: Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

aniversários

domingo
9h30
Centro de Formação Ministerial - CFM (Escola Bíblica)
9h30
DIIMC - Rede de Crianças
11h
Culto de Celebração
19h
18h
Intercessão
terça-feira
14h Capelania do Hosp. da Baleia
20h Culto da Família

segunda a sexta -feira
6h30 Reunião de Oração
quarta-feira
6h
Reunião de Oração
8h
Capelania do Hosp. da Baleia
14h30
Reunião da Rede de Mulheres (Colméia)
16h30
Reunião de Oração Liderança
quinta-feira
9h30 Capelania do Hosp. Evangélico
14h Capelania do Hosp. da Baleia

Dia
01 a 03
10

Comunicação: comunicar@imcbh.com.br
Ação Social: acaosocial@imcbh.com.br
Consolidação: consolidar@imcbh.com.br

HORÁRIOS - IMC

segunda-feira
9h30 Capelania do Hosp. Evangélico
22h Missão Pão da Vida

2014 – edificados pelo espírito Santo

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.
Encontre um pequeno g r upo per to de você! www.imcbh.com.br

DIA
04

NOME
Cristina Santana Lins

contato
2122-5053 /9977-9515

06

Ana Cristina Schiavo Junqueira

3245-2658 / 9815-8623

06

Ernani Eurides de Barros

3421-9999 / 8896-5970

07

Alvanicia Rodrigues de Oliveira

2515-0625 / 9162-3048

07

Eduardo Borja Pinto

3275-1132 /9466-0003

07

Monica Nunes de Figueiredo

3423-1417 / 9245-9704

08

Valquiria Barbosa Veiga

3295-5476 / 9682-8239

09

Vinicius Andrade Moreira

3486-9792 / 9798-7840

09

Virginia Andrade Moreira

3486-9792 / 8558-9792

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, 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

Princípio: Quem ama, dá o melhor.
Versículo: “ Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que eu o seu
Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
João 3.16

Mensagem
O recado dos anjos
Pastor Zezinho
Marcos 16:6-7
Falando às mulheres de dentro do túmulo vazio, os anjos anunciam o
segundo segredo do Cristo ressuscitado: “Ele ressuscitou... e vai adiante
de vós... lá o vereis, como ele vos disse”. Ele realize uma ultrapassagem
abençoadora, tomando a dianteira de nossas vidas, revelando-nos Sua glória
como fez com Moisés no deserto (Êxodo 33:18-23). Além de manter-se
à frente, Ele nos tranqüiliza dizendo que será como Ele disse, assentando
sua vontade como fiadora das conclusões de nossos momentos! Realmente
uma nova realidade abençoadora!
Considerações importantes:
- Ele ir à frente fala sobre definir direções e propósitos. Requer de nós confiança
absoluta em sua capacidade e autoridade para pilotar nossas rotas!
- Ser como Ele disse significa muitas vezes ser diferente do que diríamos, uma vontade
superior à nossa e determinante em sua execução!
- Alguns contextos impedem temporariamente que Ele passe adiante, como relatado
em Marcos 6:48-52 (Medo, coração endurecido) e Lucas 24:17, 28-29 (tristeza
trazendo falta de discernimento).

Ministérios
Mulher única
Queridas únicas, iniciaremos novas turmas do curso de Mulher Única
na última semana de agosto. Teremos uma turma às terças 18h30 e
outra às sextas 15h.
Você que deseja participar entre em contato com Denise (99848688)
ou Micheline (9897-2008).

cursos para família
CROW: 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.
educação de filhos: Comunicamos aos pais interessados em fazer
o curso que ainda temos algumas vagas disponíveis para 4ª turma. Informações:
Francivaldo e Vanessa (9954-3343 e 9605-1246) ou Niactor e Renata (88329813 ou 8888-9053).

Atenção Pais,
Neste semestre 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. Cremos que a Palavra de Deus é viva e eficaz, e cumprirá o
propósito de transformar vidas. Ore para que o Espírito Santo toque
o coração do seu filho.
Relembrando para acertar
Voltamos a trabalhar com a tolerância de 15 minutos para as entradas no DIIMC
(9h30 e 11h). Após estes horários, as crianças ficarão com os pais, em suas classes
ou no culto, evitando, assim, o grande prejuízo que o DIIMC vem sofrendo com as
constantes interrupções na rotina, quando uma criança chega atrasada.
Lição do dia : Um presente caro
Texto Bíblico: João 12.1-9

Escala do berçário para o mês de Agosto/noite:
Dia
3
10
17
24
30

Equipe
Terezinha
Márcia Salum / Carmem / Sandra Ramos
Telma / Elizabeth Coimbra
Luci /Angela
Silvana

OFICINAS DE ARTESANATO
Dia 08 de agosto, às 14h30 no salão social da IMC reiniciaremos às
Oficinas de Artesanato com vários cursos: pintura em tela e tecido,
patchwork, mosaico, decoupage em tecido, crochê, tricô, ponto russo,
caixas em MDF e outros. Todos são convidados para essa oportunidade
de aprender novas habilidades, de compartilhar o amor de Deus, de
fazermos novas amizades. Venha participar conosco, todas às sextasfeiras de 14h30 as 17h30. Deus tem abençoado muito este trabalho!
Informações: Rosane (9611-4316) e Márcia (8806-6490).

Nossa célula é especial,

como você!

Participe conosco do

Dia Do amigo.
Dia 10 de agosto,
às 19h.

