Informativo Semanal - www.imcbh.com.br
Ano X, Semana 44, 02 a 08 de novembro de 2014

reflexão

O que é preciso para formar
novos discípulos?
Eu fico intrigada com o exemplo de Jesus de discipular os doze, mas
investir mais especificamente em três: Pedro, Tiago e João. Embora tenha
buscado reproduzir a Si mesmo na vida dos doze, Ele permitiu que três deles
participassem do seu ministério de maneiras mais significativas.
O admirável do modelo de Células é que nós também nos reunimos
semanalmente em grupos maiores, de 8 a 12 pessoas. Nós nos aprofundamos
na Palavra de Deus e desafiamos uns aos outros a aplicá-la em nossa vida,
para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Oramos uns pelos outros e
aprendemos a amar uns aos outros. Enquanto isso, o Senhor muitas vezes
coloca uma ou duas pessoas em nosso coração, para que nos conectemos com
elas de uma maneira mais profunda.
Ele nos dá o desejo de nos conhecermos melhor e de estarmos juntos
dentro e fora da Célula. Nós, então, oramos por elas mais especificamente
e investimos nelas mais intencionalmente. Nós nos descobrimos pedindo a
Deus que nos dê a visão que Ele tem – reconhecendo seus dons e talentos e
encorajando-as a serem usadas no contexto da Célula.
O trabalho relacional conduzido pelo Espírito, combinado com um
plano e estrutura do nosso contexto de igreja para formar discípulos é a chave
para o crescimento. Fico sempre fascinada e encorajada quando vejo estes
relacionamentos acontecendo. Demanda tempo, demanda esforço, demanda
sair da nossa zona de conforto. Mas é a única maneira de cumprirmos a segunda
parte da Grande Comissão legada a nós pelo Senhor Jesus: “ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado” – Mateus 28:20.
Adaptado de um texto de Liz Lymberg - www.montereychurch.net
Casa Novella: Em virtude
da transferência das crianças da
Casa Novella para outro abrigo,
estamos cancelando as doações
dos leites Nan, Nestogeno e
similares. Continuamos doando o
leite integral. Contamos com a sua contribuição.
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

Atenção Pais do Coralito e Explosão: O CD com as
músicas da Cantata está disponível na recepção do DIIMC. Incentive
sua criança a participar do Coral referente à sua idade. No dia 23/11, as
crianças apresentarão uma Cantata Comemorativa dos 30 anos da IMC
e será muito bom contar com a participação de todos. Desta maneira, a
presença nos ensaios aos domingos e no sábado (22/11 das 9h30 às 11h30)
é de fundamental importância. Evitem faltas, atrasos e saídas antecipadas.
Uniforme: calça jeans, blusa preta (sem detalhes de outras cores)
30/11 - Domingo Missionário - Sociedade Bíblica do Brasil –
Semeando a Palavra que transforma. O cofre foi entregue às crianças e
deverá ser devolvido, com a oferta, no último domingo de novembro.
Lição do dia: A Palavra que guia
Texto Bíblico: 2 Crônicas 20.1; Salmo 119.105; João 17.17
Principio: A Bíblia me guia
Escala do berçário para o mês de novembro/noite:
Dia

equipe

Dia

2

Terezinha/ Ana Márcia

9

Márcia Salum/ Sandra Ramos

16

Telma/ Elizabeth Coimbra

equipe

23

Luci/Angela

30

Silvana

Diversos
VENDO apartamento de 03 quartos + dependência, na Rua Itaguara, próximo
a Igreja Metodista Congregacional e Colégio Batista Mineiro
Telefones de contato.: (31) 3466-0181 / 9618-0181 – Dona Lourdinha ou Sr.
Nogueira.
2014 - edificados pelo espírito santo

agenda

diaconia

Dia

Evento

Dia

02 e 0

Louvor e Adoração com Nico Battaglia

08

Casamento Denise Juninho

20

Formatura Mulher Única

Equipe

02

Equipe 1
Gemersonn, Mirian, Gilmar, Denise

09

Equipe 4
Mário, Genilda, Junia, Fernando

igreja metodista congregacional
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