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comunicado
ELEIÇÕES DO CONSELHO
GERAL E FISCAL
Queridos irmãos,
Este é um Ano de Eleições na IMC, onde iremos eleger 50% dos
membros do Conselho Geral (06 Conselheiros) e todo o Conselho
Fiscal (03 Titulares e até 03 Suplentes).

REFLEXÃO
Diga-me como você ora e
eu lhe direi quem é você
Já se disse que é possível conhecer uma pessoa por meio da sua lixeira,
daquilo que ela joga fora. É também possível conhecer o nível de
religiosidade de uma pessoa por meio de suas orações. Se ela só pede
e nunca agradece, nunca adora, nunca confessa pecado, isso é muito
preocupante. Se ela agradece, adora e confessa, e nada pede, isso também
é preocupante. Se ela termina de fazer uma série de súplicas com a
expressão que sempre se coloca só em requerimentos oficiais — “nesses
termos peço deferimento” —, essa pessoa está agredindo a santidade
e a soberania de Deus, pois até mesmo Jesus, na oração do Getsêmani,
exclamou: “Não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres” (Mt 26.39).
Se ela só pede cura física, sucesso profissional, bens materiais dos mais
caros e sofisticados e abundância de recursos, e nunca suplica por seu
crescimento espiritual, por sua santidade pessoal, por suas carências
morais, é muito fácil avaliar o conteúdo cristão dessa pessoa, sem o
menor risco de julgamento temerário. E assim vai.
As muitas e pequenas orações do Salmo 119 mostram quem é o salmista.
Elas são preciosas e humildes. Aqui estão umas poucas amostras: “Faze-me
discernir o propósito dos teus preceitos” (v. 27); “Desvia-me dos caminhos enganosos”
(v. 29); “Não permitas que eu fique decepcionado” (v. 31); “Dirige-me pelo caminho
dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação” (v. 35); “Inclina o meu coração
para os teus estatutos e não para a ganância” (v. 36); “Desvia os meus olhos das
coisas inúteis [e] faze-me viver nos caminhos que traçaste” (v. 37); “Livra-me da
afronta que me apavora” (v. 39); “Que o teu amor alcance-me” (v. 41); “De todo o
coração suplico a tua graça” (v. 58); “Seja o teu amor o meu consolo” (v. 76); “Ajudame, pois sou perseguido” (v. 86); “Garante o bem-estar do teu servo” (v. 122); “Olha
para o meu sofrimento” (v. 153); “Com tua mão vem ajudar-me” (v. 173).
As orações do salmista levam em conta a glória de Deus, não a glória
própria.
Fonte: www.utimato.com.br

O perfil do Conselheiro Geral, definido pelo
nosso Estatuto:
- I Tm. 3.1-6: “Alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento
e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e
não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas nem
movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso
para com os filhos e respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de lidar
com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve
ser novato na fé, para que a posição não suba à cabeça e, assim, não caia na
armadilha do diabo.”
- Art. 20, § 4o. – Não poderão fazer parte do Conselho Geral nenhum
membro que receba qualquer remuneração da IMC, nem tampouco que
acumule cargos no Conselho Fiscal, à exceção do contido no Art. 20 –
Parágrafo 1º (que são os dois Presbíteros, que não concorrem na AGO);
- Art. 35 - Poderão ser candidatos ao Conselho Geral homens e mulheres
que, na data de sua investidura, tenham no mínimo 30 (Trinta) anos
de idade, e, sejam membros da IMC há pelo menos 10 (dez) anos, dos
quais pelo menos 02 (dois) ininterruptos na data da eleição e preencham os
requisitos doutrinários e regimentais da IMC.
O perfil do Conselheiro Fiscal:
- Art. 34 – A IMC terá um Conselho Fiscal, eleito pela Assembléia
Geral, formado por três membros titulares e três suplentes, sendo um deles,
preferencialmente, com conhecimentos em contabilidade, cuja finalidade será
examinar e dar parecer sobre a Prestação de Contas e Balancetes, bem como
dar parecer sobre o Balanço Anual, antes de sua apresentação à Assembléia
Geral da IMC, pelo Conselho Geral.
Forma de Indicação:
- As indicações deverão ser feitas em formulário apropriado fornecido pela
IMC e deverão conter o aceite da pessoa indicada;
Data de Entrega:
- As indicações deverão ser encaminhadas ao Presbitério e Conselho Geral
com base na ficha de indicação disponível no Hall da IMC no período entre

23 de agosto até 07 de Setembro, podendo ser entregue ao Coordenador
Eclesiástico (Pr. Ari Otavio), Coordenador Administrativo (Ronald
Franco) e na secretaria da IMC.
- A ficha de indicação obrigatoriamente deve conter o “de acordo”
do indicado.
O Presbitério fará as entrevistas com cada indicado, e passará os
nomes para a Mesa Diretora da AGO, para a composição da Cédula
de Votação.
A AGO será convocada para os dias 08/11 até 23/11, onde,
obrigatoriamente, deveremos ter 2/3 dos Membros Ativos da IMC
votando, que representa o Quórum Especial definido no Artigo
15, § 1o.

Ministérios

Atenção servos:
guardem essa informação: 7/9, 8h30
domingo missionário - 31 de agosto
Casa nutrir
Neste dia, as crianças terão a oportunidade de abençoar este projeto, através da
sua oferta. Moçambique: 55 crianças morrem ao dia “Segundo estudo do governo
de Moçambique, 44% das crianças moçambicanas sofrem de desnutrição crônica
e um terço delas morre em decorrência de questões ligadas a desnutrição. É para
combater essa realidade em uma das províncias com o maior índice de desnutrição
de Moçambique, Nampula, que um grupo técnico de voluntários, desenvolveu o
projeto CASA NUTRIR – um centro de recuperação e educação nutricional.
www.kickante.com.br/campanhas/casa-nutrir-combatendo-desnutricao
Lição do dia: Fique ligado!
Texto Bíblico: João 15.1-8
Principio: Para dar fruto, tem que estar ligado em Jesus.
Versículo: “Eu sou a Videira, e vocês os ramos. Quem permanece em mim
dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.” João 15:5
Escala do berçário para o mês de Agosto/noite:
Dia
24
30

Equipe
Luci /Angela
Silvana

Ministérios
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.

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).

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

nova publicação IMC
Queridos irmãos, a partir do mês de setembro teremos um
informativo especial publicado mensalmente. Será uma
ferramenta gloriosa de evangelização e ensino da Palavra de
Deus que você poderá distribuir em casa, no trabalho, na
faculdade etc. Caso tenha interessa em manter financeiramente
essa publicação anunciando sua empresa ou serviço, entre em
contato com Pedro Daibert (31 9580 7565).

2014 – edificados pelo espírito Santo

agenda
Dia
13 a 14/09
26 a 28/09

Evento
Acampamento de Mulheres
Encontro Evangelístico – Sede Campestre

diaconia
Dia
24
31

Equipe
Equipe 2: Francisco, Elisa, Zenilda, Marcio
Equipe 3: Edson Melo, Helen Marra, Rosane, Candida

aniversários
DIA
24

NOME
Luca Nori lemos Araújo

contato
3427-1602 / 9215-1505

25

Terezinha Franco

27

Elcy Maria Guedes Pedrosa Jubert

01

Arthur De Oliveira Vasconcelos

01

Solange Silva de Albuquerque Bastos

04

Lorena Gonçalves Montalvão

3467-7238 / 9182-7444

05

Giordano Bruno Soares Roberto

3422-7324 / 9974-3737

06

Haydee Costa Ferreira

3442-2134 /8735-9534

06

Lilian Soier Nascimento

3493-4895 / 8527-6044

3225-3638 /9602-0876
3444-9058
3442-1478 /9188-1478
3221-6272

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

30 de agosto, às 9h
Rua Ponte nova, 280
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
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