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Reflexão
TENDO ESTADO COM JESUS

04 de Março de 2018
Para sermos o instrumento de entrega da
mensagem de Deus, precisamos conhecer o Entregador.
Os discípulos eram homens simples e sem treinamento
acadêmico. Mas, eles impressionaram as autoridades
religiosas de seus dias. Eles mostraram-se confiantes e
convictos diante das autoridades. E a razão disto é que
eles tinham estado com Jesus.
O texto de Atos 4:13 bem se aplica aqui: “(...)
havendo estado com Jesus”!
Isto é o que precisamos para sermos o instrumento de entrega da
mensagem divina. Não é a própria confiança e o preparo que nos dão segurança,
mas o “estar com Jesus”. Muita confiança de nossa parte pode ser apenas uma
tola e mera presunção, mascarada de preparo, se não tivermos estado com
Jesus.
Com Jesus, encontramos nossa ousadia humilde! E esta ousadia humilde
vem por meio do crescimento espiritual e da maturidade, que são conseqüências
do ter estado com Jesus.
Estar com Jesus é vitalmente engajado, até o ponto onde nossos valores
básicos são profundamente transformados. O centro de gravidade das nossas
vidas precisa passar por uma mudança fundamental. Ela começa com um
encontro pessoal com Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo é marcado com o sinal
do “eu estive com Jesus”.
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Eudes Dias

Mensagem Pastoral
DISCIPULADO E INTEGRIDADE
Mateus 16:21-26
Deus deseja que você e eu sejamos íntegros/as.
Nenhuma pessoa que trate a bíblia com seriedade pode
ignorar a importância do conceito de integridade. Em
termos práticos, Jesus é o nosso exemplo. Em I Pedro
2:21 nós lemos: "por que para isto sois chamados, pois
também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o
exemplo, para que sigais as suas pisadas...".
Uma vida de integridade começa no momento
em que nascemos de novo. Nosso passado é perdoado e somos feito
novas criaturas: "Se alguém está em Cristo...". Nosso chamado é para
crescer na semelhança com Jesus. Daí a importância da dinâmica do
discipulado para uma vida integra. Note que os requerimentos de
Jesus para o discipulado não compartimentaliza a vida cristã. O
conceito de discipulado trata a vida do discípulo como um todo. Ser
discípulo implica em rendição total da vida.
1. Há uma decisão a ser tomada (v.24): "Se alguém quer vir
após mim..."
É preciso reconhecer a autoridade de Jesus. Seu direito de
controlar todos os aspectos da nossa vida. É uma decisão baseada na
aceitação do convite de Jesus. É um compromisso definitivo. Jesus
não está dizendo: "tente me seguir por alguns dias para ver se você
gosta". O chamado dele é para compromisso total.
2. Há uma morte a ser experimentada (v.24): "Negue-se a
si mesmo...".
Rejeição da centralidade do ego é a chave para manter uma vida
íntegra. Rejeitar a centralidade do ego tem a ver com uma mudança
radical de atitude e motivação.
Envolve, em primeiro lugar, uma renúncia da MINHA vontade:
"Se for possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja a minha
vontade..." (Mateus 26:39). Envolve, em segundo lugar, submissão à
vontade DE DEUS: "... mas sim a sua vontade".
3. Há um compromisso a ser cumprido (v.24):
A ordem "siga-me" é um imperativo presente que sugere uma
ação contínua. Seguir a Jesus é manter o foco. Discipulado para uma
vida de integridade requer que mantenhamos os nossos olhos em
Jesus.
O chamado para o discipulado e para uma vida de integridade é
para todo aquele/a que leva o nome de cristão/ã. Não é um programa,
nem apenas um tema da igreja. É um desafio do próprio Jesus, o
Senhor da Igreja.
Bispo João Carlos
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Aconteceu

Agenda

10 de Março – King’s Kids
O King's está voltando! Será às 15h no salão social. É
imprescindível a participação dos pais/família nesse primeiro dia,
para apresentarmos as novidades. Informações com Flaviana
pelo fone: 99617-3125.
11 de Março – Novas classes de Fundamentos da Fé e CDV
Na Escola Dominical às 9h, participe!
- Fundamentos da Fé - Para se tornar membro ou conhecer mais
das bases da fé cristã e das doutrinas da Igreja Metodista.
- CDV - Curso de Desenvolvimento Vocacional - Para os
membros que desejam descobrir os seus dons ministeriais.
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VIAGEM MISSIONÁRIA PARA INGLATERRA
Um grupo de irmãos e irmãs esteve na Inglaterra, na seqüência do
trabalho chamado “Missão e Avivamento” (1º foi em Foz do Iguaçu, 2º na
Inglaterra, 3º será no Quênia).
Foi uma experiência maravilhosa, tanto para nós, como para a Igreja
Metodista de Oldham, vimos ali um povo sedento pela Palavra. Começamos a
implantação do CDV e firmamos uma parceria.

07 QUARTA
Paulo Sergio Miranda
Rosangela Nakad Cascione
08 QUINTA
Sencler Silva Filho
09 SEXTA
Christian Squeti
Jéssica Siqueira Barbosa

11 de Março – Retorno Culto Infantil
Papais, nosso Cultinho infantil está de volta! Tragam suas crianças
aos domingos às 18h no salão social. Um Culto direcionado aos
pequenos, na linguagem deles, louvam a Deus e são ministrados
pela Palavra.

24 de Março – Acampadentro Infantil
Com o tema “Jesus, meu verdadeiro herói”. O acampadentro
para crianças de 03 a 11 anos, será no prédio da Igreja às
19h30. Investimento R$ 35,00. Mais informações com Flaviana
99617- 3125/3327-1926.

Recados

05 SEGUNDA
Eduardo Altino da Silva
Fabio Issamu Ivasita
Juliano Cesar Silva
Matheus Favero e Silva
06 TERÇA
Ivan Carlos Andreasa

11 de Março – Formatura do CDV
Atenção alunos que finalizaram o CDV - Curso de Desenvolvimento
Vocacional. Teremos a formatura às 9h no salão social! Vamos
servir ao Senhor através dos dons e ministérios que Ele nos
direcionou.

16-18 de Março – Reencontro com Deus
Vem aí nosso Reencontro! É um tempo precioso de cura,
fortalecimento e renovo espiritual! Faça sua inscrição ao final dos
Cultos ou na recepção da Igreja. As vagas são limitadas!

04 DOMINGO

10 SÁBADO
Nancy Terezinha Oldenburg Koch
Paula Maciel Arruda

Testemunhos:
“A nossa participação na “Mission and Revival Conference 2018” foi um
chamado de Deus para a ordem de fazermos discípulos, em toda e qualquer
situação, a tempo e fora de tempo. Agradeço a Deus por esta benção de ir e retornar
com o meu coração aquecido”.
Hylceia Villas Boas de Oliveira
“Foi um tempo muito impactante, mas ao mesmo tempo muito abençoado.
Cada cultura é um desafio missionário diferente, e a Inglaterra não deixa de ser um
grande desafio. Que possamos orar por essa igreja e pelo trabalho que tem sido feito
lá!”
Maria Fernanda Monteiro

Kits de Páscoa – Adoce com seu amor!
Ajude o Ministério de Obras de Misericórdia a preparar a Páscoa do Culto da
Restauração! Colabore com chocolates, doces, balas e bombons para montagem
dos kits até o dia 25/03/2018.

“Foi uma viagem de muito aprendizado. Pude perceber como Deus é imutável
mesmo em diferentes culturas”.
Mariana Antunes

Curso Homem ao Máximo
Você homem que deseja fazer este curso, ainda dá tempo de
participar, entre em contato com Adauto pelo fone 99942-0779.

“Foi um presente, pude testemunhar para os jovens de lá o que Deus tem feito
na Juventude da IMCL, e fui surpreendido pelo acolhimento da família Metodista na
Inglaterra!”
Vitor Durrer Alves

Texto para reflexão
II Tessalonicenses 2:16-17

