
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Março de 2017. 

Avisos diversos: 
 

1- COTAS REGIONAIS: 
A  

COREAM aguarda até o 

dia 13 de março de 2017 

uma proposta de quitação 
das dividas das igrejas 
locais com a região. A 
responsabilidade é de 

cada igreja local 
responder positivamente 

a este desafio. Estamos 

aguardando. 
 
 

2- “MARÇO”: haverá 
neste mês em seu distrito 
ou em parceria com outro 

distrito a preparação 

através de seminário 
integrado para capacitar as 

pessoas que desejam 
participar dos Projetos 

Missionários Passa á 
Macedônia em Lavras, 

Topázio e Serra Sede. 
Procure se informar com o 
seu Secretário Distrital de 

Expansão Missionária. 
 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA MARÇO:VIOLETA 

E ROXO – CICLO DA 

PÁSCOA 

 

 

 

 

 

 

 
Contato com bispo: 

E-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

PLANO NACIONAL MISSIONÁRIO 
 

“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam 
um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”. 

João 17.21 

  
A experiência de elaboração de um plano, ajuda a Igreja 

Metodista a fortalecer seus marcos essenciais, convergindo toda a prática 
metodista para a missão. No próprio PVMI “A missão é de Deus – Pai, Filho e 
Espírito Santo [...]. A igreja, fiel a Jesus Cristo, é sinal e testemunha do Reino 
de Deus. É chamada a sair de si mesma e se envolver no trabalho de Deus, na 
construção do novo ser humano e do Reino de Deus. Assim, ela realiza sua 
tarefa de evangelização”2 conforme vemos também em Hebreus 2.1-8. 

Na tradição wesleyana, a missão metodista é uma resposta a 
missio Dei quando ela cumpre a evangelização conjugada com a educação e 
a responsabilidade social. 

Quando dissociamos essas bases e valorizamos uma em 
detrimento da outra, comprometemos a identidade metodista e, portanto, o 
seu testemunho missionário. 

A intenção desse PNM 2017-2021 e que o povo metodista 
atenda o seu chamado para o avanço missionário. Desejamos um ministério 
pastoral mais focado na Palavra de Deus, nos sacramentos e no 
compromisso com a identidade, unidade e conexidade da Igreja. Além disso, 
é preciso que a membresia laica se apresente como instrumento de Deus e, 
no exercício dos seus dons e ministérios, produzam frutos da santificação. 
Desta forma, almeja-se um revigoramento do discipulado na perspectiva da 
obra reconciliadora de Jesus Cristo, gerando uma vida de santidade e serviço 
a comunidade. 

Para isso, e preciso se comprometer com as seguintes ênfases: 
estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista e de cada igreja 
local; revitalizar o carisma dos ministérios leigo e clérigo nos vários aspectos 
da missão; promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e 
serviço; fortalecer a identidade, conexidade e unidade da Igreja; 
implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do meio 
ambiente; promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao clamor 
do desafio urbano. 

(...continua no próximo número...) 
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O que dizem os 
CÂNONES sobre o/a 

Pastor/a: 
 

Art. 60 – Compete ao/a 
Pastor/a, sob a ação do 

Espírito Santo: 
 

k) da igreja local ao Concílio Local e 
ao Concílio Distrital, enviando cópia 
ao/à Superintendente Distrital e 
Bispo ou Bispa Presidente; 
l) cumprir e fazer cumprir, na igreja 
local, os Cânones, as Pastorais do 
Colégio Episcopal e as decisões e 
resoluções dos Concílios Local, 
Distrital e Regional; 
m) preencher os formulários 
estatísticos e enviá-los à Sede 
Regional nos prazos previstos, com 
cópias para o/a Superintendente 
Distrital; 
n) dar posse às pessoas eleitas pelo 
Concílio Local e convocar os órgãos 
coletivos para organizá-las; 
o) atender às convocações 
episcopais; 
p) receber ação disciplinar contra 
membro leigo; 
q) receber as pessoas responsáveis 
pelos Ministérios e instituições 
locais, e com elas discutir propostas 
e projetos de atividades e de 
material necessário ao cumprimento 
de seus programas de trabalho, para 
incorporação 
ao Plano Local de Ação Missionária; 

Obs: ...continua no próximo 

número... 

 
 
 
 
 

Ministerial Nacional 
de Pastores e 

Pastora: acontecerá em 

no Sesc de Aracruz nos dias 
13 a 16 de junho de 2017. Os 

Pastores e Pastoras de 
tempo integral estão 

convocados para participar. 
Faça a sua inscrição pelo site 
da área nacional e informe a 

nossa região. Ore e 
participe, será e uma grande 

bênção para nós! 

PLANEJAMENTO LOCAL 
 

É importante lembrar a todos os pastores e pastoras que é fundamental planejar a caminhada 
missionária e administrativa da nossa igreja local. Para isto, somos desafiados a reunir os ministérios locais e os 
grupos societários para planejarmos o que vamos realizar missionária e administrativamente no ano de 2017. 

Queremos lembrar que devemos colocar em nosso planejamento alvos a serem alcançados 
nas áreas missionárias e administrativas de nossa igreja local. Lembramos também que neste ano temos os desafios 
da Oferta Missionária Nacional para o mês de maio; desafio da Oferta Missionária Regional para o mês de 
setembro; também temos o desafio de realizar três PROJETOS MISSIONÁRIOS “PASSA Á MACEDÔNIA”. Dois 
aconteceram em Minas Gerais, ou seja: em parceria com os Distritos Sul de BH e Norte de MG, Distrito Norte de 
BH, Distrito Sul de MG e Distrito de Juiz de Fora – Projeto Missionário Passa à Macedônia na cidade de Lavras nos 
dias 18 a 22 de julho de 2017; em parceria com os Distritos Vale do Aço, Distrito Vale do Rio Doce, Distrito Zona da 
Mata e Distrito Leste da Zona da Mata – Projeto Missionário Passa á Macedônia na cidade de Topázio nos dias 18 a 
22 de julho de 2017; em parceria com os Distritos Litoral do ES. Distrito Centro do ES. Distrito Sul do ES, Distrito 
Caparaó do ES e Distrito Norte do ES – Projeto Missionário Passa á Macedônia na cidade de Serra, em Serra Sede 
nos dias 13 a 16 de julho de 2017. 

Também é importante lembrar que teremos os Congressos Regionais de Homens, Mulheres, 
Jovens e Juvenis das Federações de nossa região; teremos também o nosso Concílio Regional que acontecerá na 
cidade de Guarapari, no Sesc nos dias 17 a 19 de novembro de 2017 onde sua igreja local deverá estar 
representada por um delegado leigo e um delegado clérigo no mínimo. Portanto, há uma necessidade de planejar 
tudo isto com nossa igreja local e fazer bonito em tudo sendo representado nestas atividades missionárias de nossa 
denominação em nossa Quarta Região. 

Além disso, certamente, temos os desafios locais e várias programações missionárias da nossa 
igreja local, portanto, o planejamento é muito importante para alcançarmos os alvos e metas propostos. Vamos 
planejar e trabalhar para que tenhamos um 2017 cheio de bênçãos e alvos alcançados para a glória de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Março de 2017 

01 Quarta-Feira de Cinzas 

02 Dia Nacional do Turismo 

03 Dia Mundial de Oração 

07 Dia do Fuzileiro Naval 

08 Dia Internacional da Mulher 

10 Dia do Sogro/Dia do Telefone 

12 Dia da Confederação das Sociedades Metodistas de Mulheres/Dia Mundial contra a 

Cibercensura/Dia do (a) Bibliotecário (a) 

14 Dia do Vendedor (a) de Livros/Dia Nacional dos Animais 

15 Dia da Escola/Dia Mundial do Consumidor (a) 

19 Dia da Mocidade Metodista/Inicio do Outono/Dia do Carpinteiro e do Marceneiro 

20 Dia Internacional da Felicidade 

21 Dia Universal do Teatro/Dia Mundial da Terra/Dia Internacional contra a Discriminação 

Racial/Dia Internacional da Síndrome de Down/Dia Internacional das Florestas e das Árvores 

22 Dia Mundial da Água 

23 Dia Mundial da Meteorologia/Dia do Optometrista 

25 Dia da Constituição/Dia do Especialista de Aeronáutica 

26 Dia do Cacau 

27 Dia do Circo 

28 Dia do Diagramador/Dia do Revisor 

31 Dia da Saúde e Nutrição/Dia da Integração Nacional 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua igreja local. 

 

VOCÊ CONHECE AS NOVAS REVISTAS? 
 

 

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE  - ESTUDE 
 
 

 


