
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 
 

1- COTAS REGIONAIS: 
As igrejas locais que não 

atenderam as 

convocações serão 

visitadas e a situação de 
não pagamento das cotas 

regionais e distritais 
serão expostas para CLAM 

da igreja local 
inadimplente pedindo 

solução imediata. Cumpra 

os seus deveres para 
preservar os seus 

direitos.  
 

 
 

2- “SETEMBRO”: 

Acontecem nossos pré-
concílios e as Avaliações 

das igrejas locais e 
pastores/as pelos 

Superintendentes Distritais 
ou quem eles designarem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

EM SETEMBRO: VERDE 

– TEMPO COMUM 

 

 

 

 

 

 

 
CONTATO COM O BISPO 

ROBERTO: 

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 

  
 

FUNDAMENTOS MISSIONÁRIOS: 

 
Igreja e Missão:  

 
A Igreja Metodista responde a Deus, procurando ser uma Comunidade 

Missionaria a Serviço do Povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra. Vivemos 
no Brasil as agruras de uma sociedade injusta e desumana, entramos no século XXI com a 
perversa hegemonização dos processos de globalização que, no caso brasileiro e latino-
americano, aprofundam nossa dependência e põem em xeque nossas identidades 
culturais. O lado perverso desse processo tecnológico e econômico é a brutal exclusão 
social, que no Brasil, atinge dezenas de milhões de pessoas, que são mais que miseráveis, 
não consideradas como cidadãs e sequer contam nos processos de organização social. 
Escuta-se em toda parte o clamor desse sofrimento. 

A Igreja missionária a serviço do povo, faz do Reino de Deus o critério de 
seu amor e serviço ao mundo, tal como foi vivido e anunciado por Jesus. Este Reino e 
anuncio da Boa-nova ao povo e denúncia de práticas que atentam contra sua vida e 
felicidade. A Igreja missionária, portadora da Boa-nova, tem como consequência, o papel 
público de denúncia profética. Importa antes “obedecer a Deus que aos homens” (Atos 
5.29). 

É missão da Igreja testemunhar a justiça de Deus sua misericórdia e seu 
propósito para a humanidade; denunciar o pecado e suas consequências, bem como as 
estruturas desumanas da sociedade e anunciar o poder transformador do Evangelho. 

A Igreja Metodista é um ramo importante da Igreja de Cristo e busca ser 
fiel e aberta a unidade de toda a videira (Joao 15.5). “A Igreja Metodista no Brasil é parte 
da Igreja Metodista na América Latina e no mundo, e ramo da Igreja de Jesus Cristo. 
Sensível à ação do Espírito, reconhece-se chamada e enviada a trabalhar com Deus neste 
tempo e neste lugar onde ela está.” (PVMI7). 

O povo metodista, a partir da eclesiologia wesleyana, fortemente 
missionária, deve se comprometer a colocar seus dons a serviço e em obediência ao 
carisma maior da Igreja. Procura-se cumprir a missão recebida pela Igreja Metodista, em 
unidade com o corpo todo de Cristo no mundo, traçando em concílios o seu perfil e 
caminho, pois ela é conciliar, conexional e episcopal. 

 

Missão, Identidade e Confessionalidade: 
 
A identidade tem a ver com quem somos ou como nos apresentamos. A 

confessionalidade tem a ver com as formas pelas quais nossa identidade e apresentada e 
recebida. A resposta de Joao Wesley, a respeito de como o Metodismo seria mantido após 
a sua morte afirma: 

“Preguem a nossa doutrina, inculquem a experiência, estimulem a 

mailto:bispo@4re.metodista.org.br
http://4.bp.blogspot.com/-yE2PY_E73n0/T8dnq_b-nXI/AAAAAAAAArc/pgsM6oDqQLI/s1600/abismo,+pastor,+ovelha_thumb[5]+616D1F89.png


O que dizem os 
CÂNONES sobre o/a 

Secretário/a do 
Concílio Local: 

 
Art. 62 – Compete ao 

Secretário/a da Igreja Local, 
como Ministério: 

 
I - lavrar as atas das reuniões do 
Concílio Local, da CLAM, registrá-
las e assiná-las, juntamente com o 
Presidente; 
II - conservar, devidamente 
arquivados e digitalizados, os 
documentos da Secretaria e os 
demais documentos da igreja 
local; (CG 2016) 
III - comunicar à igreja local e 
interessados/as, as deliberações 
tomadas pela CLAM e pelo 
Concílio Local; 
IV - comunicar à Secretaria 
Executiva Regional da AIM as 
resoluções que demandem a sua 
atuação, inclusive o traslado da 
ata que consigne o pedido para 
alienação de bens patrimoniais ou 
outra providência que demande o 
seu pronunciamento ou do 
Concílio Regional; 
V - enviar ao Bispo ou Bispa 
Presidente os nomes de 
candidatos/as: 
a) aos cursos teológicos da Igreja 
Metodista; 
b) às Ordens da Igreja Metodista; 
c) à readmissão de ex-membro 
clérigo; 
d) à consagração como 
Evangelista, se membro leigo; 

 

 

 

LARES DE PAZ: 

Esse é um Projeto Regional 
de Evangelização que poderá 

ser realizado em sua igreja 
local neste semestre. 

Entre em contato com a Sede 
Regional e adquira todo o 
material para realizar essa 

grande estratégia 
evangelística em sua igreja 

local. Deus continue te 
abençoando 

prática, reforcem a disciplina. Se vocês pregarem somente a doutrina, o povo será 
antinomiano; se pregarem somente a experiência, ele será entusiasta; se pregarem 
somente a prática, fariseu; e se vocês pregarem tudo isso e não reforçarem a disciplina, o 
Metodismo será como um jardim cultivado, porém sem cercas, exposto à destruição de 
porcos selvagens”. (Texto encontrado abaixo de um antigo retrato de Joao Wesley, 
exposto na Nicolson Square Church, em Edimburgo, Escocia). 

(...continua no próximo número...) 
 

AVALIAÇÃO DAS IGREJAS LOCAIS E PASTORES/AS 
 

Neste ano temos as nossas avaliações das igrejas locais e pastores/as para 
verificarmos como anda a nossa caminhada como povo de Deus. Avaliar é também tirar um momento 
para rever e aprender com a nossa caminhada, aprender com os nossos acertos e com os nossos erros, 
pois estamos a serviço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

É também tempo de uma auto-avaliação das nossas práticas e ações missionárias, 
bem como da nossa caminhada espiritual. Nesse sentido, devemos estar cercados de muita humildade 
para compreendermos esse processo em nossa vida e missão na igreja local. 

É importante também o/a Tesoureiro/a local informar ao Concílio Local de 
Avaliação sobre como a tesouraria da igreja local está cumprindo os compromissos e cotas regionais e 
distritais, bem como outras questões que envolvem o orçamento local no biênio (fornecer cópia para 
Sede Regional). 

Esse processo avaliativo não é o único critério utilizado para as nomeações 
pastorais, porém muito nos auxilia e ajuda a verificar com humildade a nossa caminhada no biênio. As 
nomeações pastorais são baseadas também em outros desafios e observações episcopais, portanto é 
também tempo de oração e jejum para que a vontade de Deus seja feita em nossas diversas 
comunidades locais e na vida do corpo pastoral de nossa amada região 

 
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Setembro de 2017 

01 Dia do Profissional de Educação Física/Dia da Bailarina 

02 Dia da Autonomia da Igreja Metodista no Brasil (1930) 

03 Dia do (a) Biólogo (a) 

05 Dia da Amazônia/Dia do Irmão 

06 Dia do Alfaiate 

07 Independência do Brasil 

08 Dia Mundial da Alfabetização 

09 Dia do (a) Administrador (a)/Dia do (a) Médico (a) Veterinário (a)/Dia do Cachorro-Quente 

13 Dia do (a) Agrônomo (a) 

14 Dia da Cruz 

15 Dia do Cliente/Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas 

16 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio 

17 Dia da Escola Dominical/Dia da Compreensão Mundial 

18 Dia da Revista Voz Missionária/Dia dos Símbolos Nacionais 

19 Dia Nacional do Teatro 

20 Revolução Farroupilha/Dia do (a) Engenheiro (a) Químico (a) 

21 Dia da Árvore/Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência/Dia do Adolescente/Dia do 
Fazendeiro 

22 Dia do (a) Contador (a)/Dia da Juventude do Brasil/Dia Mundial sem Carro/Inicio da 

Primavera/Dia Nacional do Atleta Paralímpico 

23 Dia do Conselho Latino Americano de Igrejas – CLAI/Dia dos Filhos/Dia do Sorvete 

25 Dia Nacional do Trânsito 

26 Dia Internacional das Relações Públicas/Dia dos Primos/Dia Nacional dos Surdos 

27 Dia Nacional de Doação de Órgãos 

29 Dia Mundial do Petróleo 

30 Dia da Secretária 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore as datas com criatividade em sua igreja local. 

 

 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-para-a-preservacao-da-camada-do-ozonio/

