
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 
 

1- OFERTA 
MISSIONÁRIA REGIONAL: 

Confira o alvo da sua 

igreja local com seu/sua 

Superintendente distrital 
ou com o Pr. Leomir na  

Sede Regional. Ame 
missões, pois estamos 
orando para sua igreja 
local al cansar o alvo. 

Missões está no coração 

de Deus. Sua igreja local 
tem até o dia 20 de 

novembro de 2016 para 
enviar a Oferta 

Missionária Regional . 
 
 

2- “AUTONOMIA  E 
ESCOLA DOMINICAL”: 

vamos celebrar 86 anos 
de Autonomia da Igreja 

Metodista no Brasil. 
No dia 18 de setembro 

vamos também 
comemorar o Dia da 

Escola Dominical. 
Vamos festejar essas 

duas datas importantes 
para Igreja Metodista no 

Brasil. 

 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA SETEMBRO: 

VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contato com bispo: 

E-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

PASTOREAI O REBANHO DE DEUS 

 
“Aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e 

testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar: 
Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas 

voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; 
Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho”. 

1 Pedro 5:1-3 

  
A Bíblia é para nós metodistas, nossa única regra de fé e de prática. A Palavra de 

Deus é bem clara quando nos fala em 1 Pedro5:1-3 que como presbíteros e presbíteras, pastores e 
pastoras, missionários e missionárias, como líderes na Igreja de Jesus Cristo, temos que pastorear a 
igreja local onde ELE nos colocou com todo cuidado, com espontaneidade, com ânimo e motivação e 
sendo exemplo (espelho para os outros). 

Quero também dizer que louvo á Deus por termos na 4ª Região Eclesiástica 
presbíteros e presbíteras, pastores e pastoras, bem como missionários e missionárias que são líderes 
responsáveis e zelosos (as) com o chamado e a vocação que um dia recebeu de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. 

Quero dizer que estamos alegres com o que vemos e testemunhamos a respeito de 
vocês que na simplicidade e sem querer aparecer, mas sempre com a intenção de Jesus Cristo crescer 
e vocês se submeterem, fazem a Obra de Deus e com muita dedicação procuram fazer a igreja local ser 
exemplo de crescimento no conhecimento da Palavra de Deus, na vida de oração e testemunho de 
uma vida transformada e em crescente processo de santificação. 

Quando observamos que vocês sempre estão em dia com as cotas regionais e as 
cotas distritais, quando enviam seus relatórios e quando também andam em dia com o INSS, estão 
testemunhando que são fiéis ao nosso Deus e as normas, regras e tradições metodistas. Oramos para 
que cada dia mais o Senhor possa abençoar essa fidelidade e que todo investimento que vocês estão 
fazendo possa resultar em maiores bênçãos nas igrejas locais que vocês pastoreiam e na própria vida 
de vocês. 

É bom saber que vocês são testemunhas de Jesus Cristo em tempos de crises e 
aflições. Em nossa amada Igreja Metodista não podemos nos isolar em nossas congregações, mas 
temos que sempre entender e perseverar na visão que “o mundo é a nossa paróquia”; essa é a 
verdadeira visão wesleyana que mudou a história do metodismo no tempo de John Wesley e que 
também hoje está mudando a sua história. 

Você tem pastoreado o seu rebanho com muito temor e tremor porque sabe que 
esse rebanho não é seu, mas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue gastando seu tempo 
com a vida de oração, com a leitura e o estudo da Palavra de Deus, sendo exemplo, pois ser líder na 
Casa de Deus é ser exemplo, é dizer como Pedro e João: “Olha para nós”. 

Quando recebemos os relatórios da sua igreja local louvamos muito ao Senhor 
Jesus Cristo, não porque sua igreja local e você são perfeitos ou não tem problemas, lutas e 
dificuldades, mas porque você e sua igreja local tem dado um testemunho de fidelidade, de 
responsabilidade, de ser fiel mesmo no pouco para que sobre o muito nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo venha te colocar. 

Parabéns, não por ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, pois isso é um dever e uma 
obrigação de todos e todas que lhe servem; parabéns por entender suas responsabilidades, por 
superar suas dificuldades e limitações, por ser solidário e por buscar cada dia ser melhor e crescer na 
vida de santidade. Isso é avivamento, isso é discipulado, isso é ser testemunha fiel na busca de sempre 
obedecer não ao bispo ou as nossas decisões conciliares, mas de obedecer ao Deus e Senhor da Igreja, 
ao “único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder”. 

Continue cumprindo os seus deveres de presbítero e presbítera, de pastor e 
pastora, de missionário e missionária, de um servo que entende que tem feito tudo, mas considera-se 
servo (a) inútil, que não fez nada além do que deveria fazer. Continue desenvolvendo o discipulado 
nessa perspectiva, os Lares de Paz, os Cultos, as Reuniões de Oração, as células e ministérios e, assim, 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre 
O Concílio Local: 

 
Art. 56 – Compete ao 

Concílio Local: 
...continuação... 

XXIII- aprovar construções, 

reformas, demolições, bem como as 

respectivas plantas e campanhas 

financeiras;  

XXIV- adquirir, alienar ou 

permutar imóveis, de acordo com o Plano 

Local de Ação Missionária, nos termos 

dos Arts. 203 e 204 destes Cânones, 

relativos às suas Congregações; 

XXV- regulamentar o uso das 

dependências da igreja local; 

XXVI- decidir questões de 

administração patrimonial e econômico-

financeira, respeitadas as disposições 

destes Cânones. 

§ 1º. A organização da igreja 

local é instalada e implantada pelo/a 

pastor/a presidente do Concílio Local, 

nos termos do regimento da referida 

igreja; 

§ 2º. O Regimento, mencionado 

neste artigo, é o conjunto de normas que 

regem o funcionamento interno da igreja 

local, especificando, dentre outros, 

órgãos, instituições, quórum para 

reuniões do Concílio Local e dos 

ministérios, horários, local e uso de 

instalações, número de profissionais e 

outros; 

§ 3º. A lista de candidatos/as 

elaborada pela Comissão de Indicações é 

divulgada com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias em relação  à data das 

eleições, contemplando, também, nomes 

indicados pelo Concílio Local; 

§ 4º. O Conselho Fiscal é eleito 

pelo Concílio Local e tem sua 

competência definida pelo Regimento da 

igreja local. 

...continua no próximo número...  

 

 
     

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.  

fazendo muitos discípulos e discípulas para Jesus Cristo e não para você. Deus continue usando sua 
vida, sua família, seu ministério e sua paixão por vidas na Igreja Metodista na 4ª Região Eclesiástica. 
Conte sempre com minhas orações, meu apoio, meu diálogo e minha gratidão, pois “no Senhor seu 
trabalho não será em vão”; ele há de prosperar e levar muitos discípulos e discípulas nos caminhos da 
missão a produzirem frutos de uma vida santificada e firmada na Obra que o Senhor nos chamou, 
vocacionou e nos enviou. 

Com muito zelo, oração e amor. 
 

Bispo Roberto Alves de Souza 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Setembro de 2016 

01 Dia do (a) Profissional de Educação Física 

02 Dia da Autonomia da Igreja Metodista no Brasil (1930) 86 anos 

03 Dia do (a) Biólogo (a) 

05 Dia da Amazônia/Dia do (a) Irmão (ã) 

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) 

14 Dia da Cruz 

15 Dia do (a) Cliente 

16 Dia Internacional da Prevenção da Camada de Ozônio 

17 Dia da Compreensão Mundial 

18 Dia da Escola Dominical/Dia da Revista Voz Missionária/Dia dos Símbolos Nacionais 

19 Dia Nacional do Teatro 

21 Dia da Árvore/Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 

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

23 Dia dos (as) Filhos (as) 

25 Dia Nacional do Trânsito 

26 Dia Interamericano das Relações Públicas/Dia dos (as) Primos (as) 

29 Dia Mundial do Petróleo 

30 Dia da (o) Secretária (o) 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

 

VOCÊ CONHECE O PROJETO SOMBRA E ÁGUA 

FRESCA? 
 

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE - OFERTE 
 

 

 


