4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Dezembro de 2018

O Natal é importante?
“Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a
virgem conceberá, e dará à luz um ﬁlho, e chamará o seu
nome Emanuel”.
Isaías 7:14
No An go Testamento já havia a esperança de que
iria nascer o “messias”, aquele que iria redimir o reino de Israel das
mãos dos invasores, que iria trazer uma grande transformação.
A esperança messiânica era algo que movia o
coração dos judeus, trazia a todos esperança de libertação. O Profeta
Isaías vai transmi r bem ao povo esse sen mento de esperança e
jus ça. Ele profe za dizendo: “Porque um menino nos nasceu, um
ﬁlho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz
não haverá ﬁm, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o ﬁrmar e o
for ﬁcar com juízo e com jus ça, desde agora e para sempre; o zelo
do Senhor dos Exércitos fará isto” (Isaías 9:6,7).
O Nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento das
profecias, mas também evidencia o plano de Deus para salvar o ser
humano do pecado e das trevas. Natal é exatamente isto, ou seja, o
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Nascimento de Jesus Cristo. Certa feita li em um folheto: “Para quem
tem Jesus Cristo, sempre é Natal”.
O Natal é uma data extremamente importante, pois
nos revela o grande plano salvíﬁco de Deus para a humanidade, para
trazer a luz, o entendimento, a revelação do seu imensurável amor
por todos e todas. Portanto, o Natal é tempo de certeza absoluta do
grande amor de Deus por todos nós seres humanos.
Cremos num Deus que deixou as alturas e veio
habitar conosco, se fez ser humano para nos mostrar que como ELE
venceu todas as amarguras e tentações, nós também podemos
vencer em Cristo Jesus.
Natal é a revelação máxima do grande amor de
Deus que declarou a nós dizendo: “Pai, perdoa-lhes, porque não
sabem o que fazem” (Lucas 23: 34a).
I n fe l i z m e nte , m u i ta s p e s s o a s a i n d a n ã o
compreendem que o maior presente de Natal quem ganhou fomos
nós, o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o nosso
Senhor e o nosso Salvador. Eu nunca conseguirei dar nada ao meu
Deus que possa se equiparar ao que ELE me deu, seu Filho Amado.
Vamos então, com gra dão em nossos corações, receber essa grande
dádiva do amor de Deus – seu Filho Jesus Cristo que nasceu, cresceu,
morreu e ressuscitou por amor a mim! Aleluia!
Um feliz Natal para todos e todas; Deus abençoe
nossas famílias!
Em Cristo,
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01

Dia Mundial de Prevenção à AIDS

02

Dia Nacional das Relações Públicas/Dia da
Astronomia/Dia Paramericano da Saúde

03

13
14

Dia Internacional do Deﬁciente Físico/Dia Internacional da
Pessoa com Deﬁciência

04

Dia Mundial da Propaganda/Dia do Pedicuro/Dia do
Orientador Proﬁssional/Dia do Perito Criminal Oﬁcial

05

Dia Mundial do Solo/Dia Internacional do Voluntário

06

Dia Nacional da Mobilização pelos Homens pelo ﬁm da
Violência contra as Mulheres

08

Dia Nacional da Família/Dia da Jus ça

09

Dia da Bíblia/Dia Internacional dos Povos Indígenas/Dia do
Fonoaudiólogo/Dia do Alcoólico Recuperado

10
11
12

15

Dia Nacional do Ministério Público
Dia do Arquiteto/Dia Nacional da Economia Solidária

Concentração Bi-Distrital de Natal: IM São Gabriel

16

Dia do Reservista

18

Nascimento de Charles Wesley (1707) /Dia do Museólogo

20

Dia do Mecânico

21

Dia da Declaração Uni. dos Direitos Humanos/Dia Universal do Palhaço

Dia Nacional do Deﬁciente Visual/Dia do Marinheiro/Dia do Ó co/
Dia do Engenheiro Avaliador e Perito de Engenharia/Dia do Pedreiro

Início do Verão/Dia Internacional da Biodiversidade/Dia do Atleta

23

Dia do Vizinho

24

Dia do Órfão/Véspera de Natal

25

Natal

Dia do Engenheiro

28

Dia do Salva Vidas

Aniversário de Belo Horizonte

31

Véspera de Ano Novo
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O que dizem os CÂNONES sobre:
Seção XI
Dos Órgãos do Concílio Local

...continuação...

Art. 68. Ponto Missionário é o local de trabalho pioneiro de evangelização e
educação cristã, mantido por uma igreja local, em sua área geográﬁca, ainda sem
estruturação, que se constitui etapa inicial de uma Congregação.
Parágrafo único. A igreja local pode manter, quando solicitada ou autorizada pela
COREAM, Ponto Missionário em área geográﬁca distinta da sua, com recursos
próprios ou em parceria com outra Igreja local, Distrito ou Região Eclesiástica.
Art. 69. A Congregação é uma sub-unidade da igreja local, em cuja jurisdição se
localiza e desenvolve, regularmente, parte das atividades da igreja local, sem
número de membros suﬁcientes ou autonomia ﬁnanceira para tornar-se igreja local.
§ 1º. O Concílio Local estabelece a organização da Congregação, à luz do Art. 67 e
seguintes, destes Cânones.
§ 2º. A Congregação se reúne em Assembléia para deﬁnir sua proposta de programa
de trabalho a ser apresentada à deliberação do Concílio Local, por meio do Plano
Local de Ação Missionária.
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Versículo do Mês
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as
coisas velhas já passaram; eis que surgiram coisas novas!”
(2 Coríntios 5:17).

