
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 
 

1- 43º CONCÍLIO 
REGIONAL: As igrejas 
locais através dos/as 

seus/suas delegados/as 

clérigos/as e leigos/as 
estará reunida em 

Concílio Regional nos dias 
17, 18 e 19 de Novembro 
no Sesc de Guarapari/ES. 

Vamos juntos/as 
caminharmos na missão 

que Deus nos confiou.  
 

 
 

2- “43 DIAS DE 
ORAÇÃO”: Acontece a 

partir do dia 05 de outubro 

até o dia 16 de novembro 
43 Dias de Oração pelo 43º 

Concílio Regional da Igreja 
Metodista na Quarta 
Região. Vamos levar 

nossas igrejas locais a um 

clima de oração por nossa 
amada Igreja Metodista em 

Minas Gerais e no Espírito 
Santo. Ora que melhora! 

 
 
 

 
 
 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

EM NOVEMBRO: 

BRANCO – DOURADO - 

VERDE – TEMPO 

COMUM 

 

 

 
CONTATO COM O BISPO 

ROBERTO: 

E-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

O CARÁTER DO/A PATOR/A 
 

“Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada 
podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, 

estejamos com isso contentes”. 
1 Timóteo 6:7,8 

 
  
 

A origem da palavra “caráter” vem da palavra grega 
“KHARAKTER” e da palavra latina “CHARACTER”. Significa “marca gravada, 
sulcata, impressão ou símbolo na alma, qualidade que a define, conjunto de 
características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um 
indivíduo, feitio moral, firmeza e coerência de atitudes”. 

Esperamos que cada um de nós, pastores e pastoras, 
possamos ser homens e mulheres de caráter, verdadeiramente homens e 
mulheres de Deus. 

Vejamos algumas qualidades de devem ter homens e 
mulheres de caráter: 

1. A PUREZA DO IDEAL: a obra pastoral deve ser 

realizada exclusivamente para cooperar com ELE na salvação do povo. Nunca 

visando lucro ou interesse pessoal. Um coração abnegado, o morrer para o 

mundo, o viver para Deus é absolutamente necessário a todo cristão, 

especialmente pastores e pastoras. (Filipenses 3:7-11) 

2. DISCIPLINA E TRABALHO DURO: o ministério pastoral 

é a mais importante tarefa humana; lida com o destino eterno da alma 

humana, portanto merece nossa fadiga, nosso melhor esforço e dedicação. 

Pois, este trabalho é livrar a nós e os outros da tentação, vencer o diabo, 

destruir seu reino e edificar o reino de Deus. É nossa obrigação mover céus e 

terra para que o povo alcance a glória eterna. Assim, pastor e pastora devem 

demonstrar-se incansáveis em sua obra. (2 Coríntios 11:23-27) 

3. PRUDÊNCIA E EFICIÊNCIA: Como homens e mulheres 

de Deus devemos ser prudentes, cautelosos e eficientes na tarefa a nós 

entregues por Deus. Devemos aspirar sempre à medida de 100%, pois 

trabalhamos para Deus. Para sermos prudentes, devemos lançar os alicerces 

antes de começar a construção. Não existem fórmulas mágicas, existe graça, 

perseverança e frutos. (2 Timóteo 3:24-26/1 Timóteo 4:15) 

4. ENSINO CLARO E DOUTRINAS BÁSICAS: É necessário 
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O que dizem os 
CÂNONES sobre a 

Nomeação do Pastor 
ou Pastora para igreja 

local: 
 
Art. 63 – O Pastor ou Pastora é 
nomeado/a pelo Bispo ou Bispa 
Presidente, como decorrência da 
conexidade da Igreja Metodista, uma 
de suas características, segundo 
critérios estabelecidos nesta 
legislação, assegurada, no processo 
da nomeação, a participação da 
igreja local, da Região, do Bispo ou 
Bispa Presidente e do Pastor ou 
Pastora. 
 
§ 1º. A nomeação do Pastor ou 
Pastora leva em conta o Plano Local 
de Ação Missionária que a igreja local 
pretenda executar no prazo da 
nomeação, formulado à luz do Plano 
para a Vida e a Missão da Igreja, do 
Plano Nacional Missionário e Plano 
Regional de Ação Missionária, 
aprovados pelos respectivos 
Concílios. 
 
§ 2º. O processo de nomeação 
previsto neste artigo não invalida o 
critério da itinerância e o exercício de 
outros cargos ou serviços previstos 
na organização 
eclesiástica, em especial os privativos 
dos membros clérigos. 
 

 

§ 3º. Todas as igrejas locais são 
supridas de Pastor ou Pastora 
nomeado ou nomeada pelo Bispo ou 
Bispa Presidente. 
§ 4º. Quando, mais de um Pastor ou 
Pastora receber 
nomeação para uma mesma igreja 
local, o Bispo ou Bispa 
Presidente determina quem é o/a 
Titular, sendo os demais 
considerados/as Pastores e Pastoras 
Coadjutores/as, com tarefas a eles/as 
atribuídas pelo/a Titular. 

 
§ 5º. O Bispo ou Bispa Presidente 
determina o local 
da residência do casal, quando forem 
nomeados cônjuges Presbítero e 
Presbítera para igrejas locais 
diferentes. 
 

 

 

 

 

que os servos e servas de Deus tenham domínio das verdades básicas e 

essenciais do Evangelho, e as estejam vivendo, e sejam capazes de ensiná-

las. (1 Coríntios 3:11/2 Timóteo 2:1-2/2 Timóteo 3:14-15) 

Medite e ore sobre essas 4 (quatro) regras em sua vida 

pastoral junto a sua família, igreja local e comunidade de fé.  

 

Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

 

(Texto: Bispo Paulo Lockmann) 

(continua no próximo mês) 

 

 
______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Novembro de 2017 

01 Dia Mundial do Veganismo 
02 Finados 
05 Dia do Designer Gráfico/Dia da Ciência/Dia da Cultura 

Brasileira/Dia do Radioamador/Dia do Protético/Dia Nacional da 
Língua Portuguesa 

07 Dia do Radialista 
08 Dia do Radiologista/Dia Mundial do Urbanismo 
09 Dia do Hoteleiro 
12 Dia dos Supermercados/Dia do (a) Diretor (a) de Escola/Dia 

Mundial da Pneumonia 
14 Dia do Bandeirante/Dia Nacional da Alfabetização 
15 Dia da Proclamação da República (1889)/Dia do Esporte 

Amador/Dia do Joalheiro 
16 Dia Internacional da Tolerância 
17 Dia da Criatividade/Dia Internacional dos Estudantes 
18 Dia do Conselheiro Tutelar 
19 Dia da Bandeira do Brasil/Dia da Confederação das Sociedades 

Metodistas de Homens/Dia Mundial do Vaso Sanitário/Dia 
Internacional do Homem 

20 Dia Nacional da Consciência Negra e do Combate ao 
Racismo/Dia Internacional dos Direitos das Crianças/Dia 

Mundial de Oração e Ação pelas Crianças/Dia do Biomédico/Dia 
do Auditor Interno 

21 Dia Internacional da Luta contra o Câncer/Dia Nacional da 
Homeopatia/Dia Mundial da Saudação 

22 Dia do Músico 
23 Dia de Ação de Graças/Dia do Engenheiro Eletricista 
24 Black Friday 
25 Dia Internacional da Não-Violência Sexual e Doméstica/Dia do 

Doador Voluntário de Sangue/Dia da Madrinha 
27 Dia do Técnico de Segurança do Trabalho/Dia Nacional de 

Combate ao Câncer 
28 Dia do Soldado Desconhecido 
30 Dia do Evangélico 

 
 

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

 

 


