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UMA IGREJA QUE
COMPARTILHA

E todos os que criam
estavam juntos,  e t inham

tudo em comum. E vendiam
suas propriedades e bens,

e repartiam com todos,
segundo cada um havia de

mister.  E ,  perseverando
unânimes todos os dias no

templo,  e partindo o pão
em casa,  comiam juntos
com alegria e singeleza
de coração,  louvando a
Deus,  e caindo na graça

de todo o povo.  E todos os
dias acrescentava o

Senhor à igreja aqueles
que se haviam de salvar

(Atos 2:42-47).
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O QUE É?

É um projeto que organiza a
ação emergencial de mútuo
apoio aos membros da IMC e
seus núcleos familiares.

Busca oferecer ajuda no
enfrentamento dos mais
diversos tipos de dificuldades
decorrente da pandemia de
Covid-19 .
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QUER AJUDAR?

O projeto conta com a
comunidade de membros da IMC
e seus valiosos recursos
intelectuais e financeiros que
podem suprir as necessidades
identificadas.

E não nos cansemos de fazer bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se
não houvermos desfalecido. Então,

enquanto temos tempo, façamos bem
a todos, mas principalmente aos

domésticos da fé 
(Gálatas 6:9,10). 
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Veja onde a ajuda especializada
dos membros pode ser necessária:

ÁREAS DE AJUDA

Pastoral: disponibilização de
acompanhamento pastoral; 
Financeiro: disponibilização de auxílio em
dinheiro ou em produtos; 
Médico: disponibilização de orientação em
relação à Covid-16 e disponibilização de
atendimento e tratamento psiquiátrico;
Logístico: disponibilização de auxilio em
cuidados pessoais, cuidados com
integrantes da família, transporte, entre
outros;
Psicológico: disponibilização de escuta
especializada e assistência psicológica;
 Jurídico: disponibilização de orientação
jurídica;
Educacional: disponibilização de apoio
pedagógico a pais, crianças e adolescentes,
disponibilização de apoio a estudantes
universitários e oferta de cursos e
treinamentos.
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COMO CONTRIBUIR
FINANCEIRAMENTE?

Chave PIX Celular 31971489987

Contribua com o valor que
desejar;
 Acrescente R$0,12 (doze
centavos) para identificar que o
recurso doado é para o  Projeto
IMC Compartilha.

Banco do Brasil
Agência: 3068-6
Conta Corrente: 44229-1
Igreja Metodista Congregacional
CNPJ - 20.858.080/0001-28

Transferência via PIX 

Depósito Bancário
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ATENÇÃO!
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O Projeto IMC Compartilha está 
 restrito aos membros da IMC e seus
núcleos familiares. 

O atendimento dependerá de
triagem, disponibilidade de recursos,
tipos de necessidades e prioridades.

Este material e seu conteúdo é para
divulgação exclusiva para os
membros da IMC.

Clique no
ícone!
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