
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Abril de 2016 

Avisos diversos: 

 
1- CAMPANHA 

REGIONAL “LARES DE 

PAZ”: neste mês de 

março iniciamos os 

treinamentos das 

duplas 

“SEMEADORES/AS DE 

PAZ” em nossas igreja 

locais. O Material que 

estamos utilizando está 

em nosso Manual da 

Campanha Lares de 

Paz. Depois de orarmos 

por todo o mês de 

fevereiro, você agora 

vai desafiar os irmãos e 

irmãs da sua igreja 

local para serem 

“SEMEADORES/AS DE 

PAZ” e depois de 

treinamento, visitarem 

Lares e levar a Palavra 

de Jesus a muitos 

corações. Adquira 

nosso material através 

da página da nossa 

região: 
www.4re.metodista.org.br 

 
 

 

 

2- COR LITÚRGICA 

PARA ABRIL: 

BRANCO/AMARELO 

 

 

 
Contato com bispo: 

 e-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

 

PÁSCOA E PENTECOSTES 
 

“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 2.46-47 
 

PÁSCOA 
É a festa da ressurreição e da libertação. Um novo Êxodo ocorre e a 
humanidade passa do cativeiro da morte para a vida. Sua solenidade pode 
iniciar-se já na Quinta-feira (instituição da ceia). Contudo, a celebração da 
ressurreição começa com uma vigília na noite de sábado, encontrando sua 
plenitude no romper da aurora, quando Cristo é lembrado como o Sol da 
Justiça, que traz a luz da nova vida na ressurreição. 
A espiritualidade norteadora aponta para a ressurreição nos mais variados 
relatos das comunidades do século I d.C. 
 A ressurreição (Mateus 28.1-20; Marcos 16.1-8; Lucas 24.1-12; João 20.1-18; Atos 

1.14); 

 Cânticos Pascais (Salmos 113 ao Salmos 118 e Êxodo 12). 

SÍMBOLOS 
Cruz vazia, túmulo vazio, borboleta (sinal de transformação). 
 
CORES: BRANCO OU AMARELO-OURO 
Simbolizam a luz, a glória, a alegria, a vitória e a divindade. 
 
PENTECOSTES 
Entre os hebreus, era comum a celebração da chamada “Festa das 
Semanas”; isso porque ela se dava sete semanas após a Páscoa. Nela, o povo 
dava graças ao Senhor pela colheita. Mais tarde, adquiriu mais uma 
dimensão celebrativa, a da proclamação da Lei (instrução) no Sinai, 50 dias 
após a libertação do Egito. 
Na era cristã, o Pentecostes tornou-se o último dia do ciclo pascal, quando se 
celebra a chegada do Espírito Santo como Aquele que atualiza a presença do 
ressuscitado entre nós, dando força para que as comunidades sejam 
testemunhas de Jesus na história. 
A espiritualidade que nos orienta nesse período fala da presença 
consoladora do Espírito, que semeia nos corações a esperança do Reino de 
Deus e nos impulsiona para a missão. 
 Festa das Semanas (Êxodo 34.22; Levítico 23.15); 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre: 
Transferência de 

Membros Leigos 
para outra igreja 

local: 
 
 

Art. 53 – Não pode ser 
negada a transferência de 
membro leigo para outra 

igreja local Metodista ou o 
seu recebimento. 

 
§1º. Nenhum/a Pastor/a 

pode registrar membro 
leigo/a por transferência 

sem tê-la recebido, por 
escrito, do/a Pastor/a 

responsável pelo rol da 
igreja local de origem. 

 
§2º. O/a Pastor/a titular 
assina as transferências 
expedidas e acusa, por 

escrito, as recebidas. 
 

§3º. A igreja local de 
destino efetua a 
transferência e a 

comunica à igreja local 
de origem, que a lança 
no seu Livro de Rol de 

Membros. 
 

§4º. A data de 
arrolamento de 

membro leigo 
transferido é a mesma 

do seu desligamento do 
rol da igreja local da 

qual se transfere. 
 
 

Encontro Regional de 
Pastores/as e Famílias 

Pastorais: dias 12, 13 e 14 de 

novembro de 2016 no SESC de 
Guarapari/ES 

Faça a sua inscrição pelo site da 
nossa região.  

 Jesus promete o Consolador (João 16.7); 

 Jesus ressuscitado sopra seu Espírito (João 20.22); 

 A chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes (Atos 2). 

SÍMBOLOS 
Pomba, fogo, vento, água (sinais da presença do Espírito Santo). 
 
COR: VERMELHO 
Essa cor simboliza o fogo e o sangue dos mártires, é a cor das celebrações do 
Espírito Santo e da Igreja: Pentecostes. 
______________________________________________________________ 

 

 

01 Dia da Abolição dos Índios 

02 Dia do Propagandista/Dia Mundial da Conscientização do Autismo 

04 Dia Nacional do Parkinsoniano 

06 Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz 

07 Dia do Corredor/Dia do Jornalista/Dia Mundial da Saúde/Dia do Médico Legista 

08 Dia da Natação/Dia Mundial do Combate ao Câncer/Dia Mundial da Astronomia/Dia Nacional 
do Sistema Braille 

09 Dia do/a Pastor/a Metodista/Dia Nacional do Aço 

10 Dia da Engenharia 

11 Dia do Infectologista/ 

12 Dia do Obstetra 

13 Dia do Office-boy/Dia do Hino Nacional Brasileiro/Dia da Carta Régia/Dia do Jovem 

14 Dia Mundial do Café 

15 Dia Mundial do Desenhista/Dia Nacional da Conservação do Solo/Dia do Desarmamento 
Infantil 

16 Dia Mundial da Voz 

17 Dia Mundial do Hemofílico 

18 Dia de Monteiro Lobato/Dia do Amigo/Dia Nacional do Livro Infantil 

19 Dia do Índio/Dia do Exercito Brasileiro 

20 Dia do Diplomata/Dia do Disco 

21 Tiradentes/Dia da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista/Dia do Metalúrgico/Dia da 
Latinidade/Dia da Polícia Civil/Dia da Polícia Militar/Dia do Têxtil 

22 Descobrimento do Brasil/Dia da Terra/Dia da Comunidade Luso-Brasileira 

23 Dia Mundial do Escoteiro/Dia do Serralheiro/Dia Mundial do Livro 

24 Dia do Penitenciário/Dia do Agente de Viagem/Dia do Chimarrão/Dia Internacional do Jovem 
Trabalhador/Dia Internacional do Milho 

25 Dia da Contabilidade 

26 Dia do Goleiro/Dia da Prevenção e Combate à Hipertensão 

27 Dia da Empregada Doméstica/Dia Mundial do Design Gráfico/Dia do Sacerdote 

28 Dia da Educação/Dia da Sogra/Dia Nacional da Caatinga 

29 Dia Internacional da Dança 

30 Dia Nacional da Mulher/Dia do Ferroviário/Dia do Seminarista 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

 

EM ABRIL DE 2016 – CAMPANHA REGIONAL LARES DE PAZ 

ESTABELECIMENTO DOS LARES DE PAZ NAS CASAS DOS VISITANTES 

 

 

 


