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Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Dezembro de 2016. 

Avisos diversos: 
 

1- COTAS REGIONAIS: É 
nosso dever e 

compromisso mantermos 

nosso povo fiel nos dízimos 

e nas ofertas e assim, 
sustentar a igreja local 

com amor para que 
também possamos manter 
nossos compromissos em 
dia com a Sede Regional 

através do envio das Cotas 

Regionais. Seja fiel á Deus 
que ELE será fiel a você e 

sua igreja local. 
 
 

2- “ESTATÍSTICAS 
2016”: O prazo final para 

entregar as Estatísticas 
2016 é o dia 31 de dezembro 

de 2016. Qualquer 
dificuldade, entre em 

contato com o Pr. Edward 
pelo e-mail 

estatística@4re.metodista.org.br 
ou celular (31) 99268-6000 .  

 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA NOVEMBRO: 

VIOLETA/ROXO 

 

 

 

 

 

 

 
Contato com bispo: 

E-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

 

 

A CURA COMO FORÇA PARA VIVER COM NOSSAS DORES E LIMITES 

 

“A minha graça é suficiente para você”. 
II Coríntios 12.9 

  
A CURA É UM PROCESSO. Desenvolve-se ao longo da evolução da 

personalidade.  Ao curar-se um sintoma ou um aspecto doentio do individuo, em 
determinada etapa de seu desenvolvimento psicológico, físico e relacional é claro que não 
se elimina a possibilidade de surgirem outros focos de enfermidade com sintomas 
diferentes numa mesma época ou em tempos diferentes. 

Também pode ocorrer que a causa dos sintomas não tenha sido eliminada 
ou que não tenha ocorrido a "CURA DA ALMA". Pois, como observa Erich Fromm (1966, p. 
79), “... a palavra ‘cura’, não tem o sentido simples de tratamento sintomático, que o uso 
atual comumente lhe confere, mas é empregada no significado mais lato de tratamento da 
personalidade”. 

Além disto, a cura é expressão de aperfeiçoamento constante do ser 
visando à plenitude da vida no individuo e em seus relacionamentos com o Criador, com o 
próximo, com a natureza e consigo mesmo. 

O ser humano está sempre sujeito às transformações que ocorrem no seu 
organismo nas múltiplas interações com o meio-ambiente em que vive.  Portanto, o 
cuidado consigo é tarefa para toda a vida.  O descuido pode provocar a volta da doença ou 
o surgimento de nova enfermidade.  

Daí o valor das "COMUNIDADES DE FÉ E SOLIDARIEDADE" como espaço 
preventivo de cuidado pastoral pelo bem-estar, não apenas momentâneo, das pessoas na 
permanente busca da vida completa. 

A CURA NÃO NECESSARIAMENTE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DA DOENÇA. A 
cura pode ser o ganho de uma atitude nova, ou de outra perspectiva sobre determinada 
condição. 

Paulo, o Apóstolo, testemunha que “para que eu não ficasse orgulhoso 
demais por causa das coisas maravilhosas que vi, foi-me dada uma doença dolorosa, como 
se fosse um espinho na carne (...) três vezes orei ao Senhor e lhe pedi que tirasse isso de 
mim.  Então ele me respondeu: ‘A MINHA GRAÇA É O SUFICIENTE para você (...)’" (II 
Coríntios 12.7-9). A cura se deu não pela eliminação do "espinho" e sim pela concessão da 
Graça. 

Portanto, nem sempre há correspondência entre o desejo da pessoa que 
busca a cura e a "resposta" a esse anseio.  Isso não significa necessariamente incredulidade 
ou maldição: a "resposta" pode ser melhor do que a aspiração pessoal. 

Dorothee Sölle (1996) lembra que as sociedades contemporâneas 
perderam a capacidade de suportar o sofrimento inerente à existência humana e de 
enriquecer-se, através dele, em termos de humanização, humildade e sabedoria. 

Leonardo Boff (2001, 145) menciona expressão de médico alemão: “Saúde 
não é a ausência de danos. Saúde é a força de viver com esses danos”. 

Porém, especialmente no Brasil, é fundamental combater o sofrimento 
desnecessário, como aqueles causados por injustiças sociais e por violências. 

(Texto do Pr. Ronaldo Satlher Rosa) 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre a 
Mesa do  

Concílio Local: 
 

Art. 58 – A Mesa do  Concílio 
Local  compõe-se do/a 

Pastor/a Presidente, que é 
o/a Pastor/a titular e do/a 

secretário/a da igreja local. 
 

Parágrafo Único: No 
impedimento ou ausência 
do/a Pastor/a titular para 

presidir o Concílio Local: 
a. Ele/a indica o seu 

substituto; 

b. Caso não possa indicar, 

assume a presidência o/a 

pastor/a coadjutor/a com mais 

tempo de ministério pastoral; 

c. Não havendo pastor/a 

coadjutor/a, ainda na ausência 

do/a secretário/a da igreja 

local, o Concílio Local elege seus 

substitutos, ad hoc. 
 

 

...continua no próximo número...  

 

 

Encontro Regional 
de Pastores/as e 

Famílias Pastorais: 
aconteceu nos dias 

12, 13 e 14 de 
novembro de 2016 

no SESC de 
Guarapari/ES e foi 

uma grande 
bênção para nós! 

 

CELEBRAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO (2017) 
O Dia de Natal é uma festa celebrativa da vida e do nascimento de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo, a vida manifesta de Deus entre nós que nos possibilita amar e ser amado, aceitar e ser aceito, perdoar 
e ser perdoado, portanto, é tempo de esperança, de paz, de vida abundante, é tempo de fé onde o maior presente 
é ter o menino Jesus em nosso coração. 

Neste período, temos o 1º Domingo do Advento (27.11); o 2º Domingo do Advento (04.12); o 
3º Domingo do Advento (11.12) e o 4º Domingo do Advento (18.12). Advento (“adventos” – latim) é o primeiro 
tempo do Ano Litúrgico, o qual antecede o Natal; para os cristãos é um tempo de preparação e alegria, de 
expectativa, onde os fiéis, esperando o Nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e promovem a 
fraternidade e a paz. No calendário litúrgico este tempo corresponde às quatro semanas (domingos) que 
antecedem o Natal. 

O período do Advento recorda a dimensão histórica da salvação, evidencia a dimensão 
escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. 

Ano Novo é o momento em que um novo ano civil começa e quando um novo calendário 
anual é iniciado. Em muitas culturas ao redor do mundo, o evento é comemorado de alguma maneira, 
principalmente na véspera da data, do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro. 

Tenha em sua família e igreja local uma ótima celebração do Advento, do Natal e do Ano 
Novo. Um feliz Natal e próspero Ano Novo. Amém! 

 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Dezembro de 2016 

01 Dia Mundial de Prevenção à AIDS 

02 Dia Nacional das Relações Públicas/Dia da Astronomia/Dia Panamericano da Saúde 

04 Dia Mundial da Propaganda/Dia do Pedicuro/Dia do Perito Criminal 

05 Dia Internacional da Pessoas com Deficiência 

06 Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as Mulheres 

08 Dia Nacional da Família 

09 Dia do Fonoaudiólogo 

10 Dia Nacional da Justiça/Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos/Dia Internacional 
dos Povos Indígenas 

11 Dia do Engenheiro (a) 

13 Dia Nacional do Deficiente Visual/Dia do Marinheiro/Dia do Pedreiro 

14 Dia Nacional do Ministério Público 

15 Dia do (a) Arquiteto (a)/Dia Nacional da Economia Solidária 

18 Nascimento de Charles Wesley (1707)/Dia do Museólogo 

20 Dia do Mecânico 

21 Início do Verão/Dia Internacional da Biodiversidade 

23 Dia do Vizinho 

24 Dia do Órfão 

25 Nascimento de Jesus – Natal 

28 Dia do Salva-Vidas 

31 Reveillon 
 

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

 

VOCÊ CONHECE O IMTJRJ ? 

 

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE  - ESTUDE 
 
 

 


