
Boletim Episcopal da Igreja Metodista - Quarta Região Eclesiástica - Ano XXX - abril/maio de 2013 - nº 342



Diálogo Pastoral - abril/maio de 2013 - Número 342

2    

EXPEDIENTE: Igreja Metodista 4ª Região Eclesiástica - BISPO ROBERTO ALVES DE SOUZA - Rua Iribá, 68 – Renascença 
 Belo Horizonte - MG  - CEP: 31130-700 - Tel/Fax: (31) 3241-4459
 Home Page:  www.4re.metodista.org.br - e-mail: comunica@4re.metodista.org.br
CONSELHO EDITORIAL:  José Aparecido de Oliveira MTB 07160 MG - Terezinha de Lisieux Batista Souza 
  Fabiana Bonfatti Rodrigues - Valéria Araújo Machado Oliveira - Thamara Nunes Guimarães - Renan Cardoso
REDAÇÃO: Conselho Editorial - Redação: Thamara Nunes Guimarães  - REVISÃO: Terezinha de Lisieux Batista Souza
                    DIAGRAMAÇÃO: Renan Cardoso
IMPRESSÃO: Gráfica 101 - Tiragem: 2.300 exemplares

O Ministério com Crianças na Igre-
ja Metodista é fundamental dentro da 
visão de discipulado e grupos peque-
nos, pois as crianças atraem outras cri-
anças, bem como trazem os seus pais 
e familiares para o bom convívio da 
comunidade de fé, cumprindo assim “o 
mandato missionário de Jesus” alcan-
çando o alvo de termos na 4ª Região 
Eclesiástica 50.000 (cinqüenta mil) dis-
cípulas e discípulos através de 5.000 
(cinco mil) grupos pequenos ou células 
e abrindo 20 novas igrejas locais em 
Minas Gerais e no Espírito Santo.

As crianças eram marginalizadas e 
não eram contadas na época de Jesus; 
não podiam participar da vida em so-
ciedade, não frequentavam os templos 
e nem as sinagogas, mas Jesus Cristo 
transforma todo este aspecto negativo 
da cultura com a criança, pois declara 
que “delas é o reino dos céus”. Ele 
ainda declara: “Eu vos asseguro que 
quem não receber o reino de Deus 
como uma criança não entrará nele” 
(Marcos 10.15). Com Jesus a criança 
passa a ser uma referência (modelo) a 
ser seguida para quem deseja entrar no 
reino de Deus.

Por serem simples, transparentes e 
sem preconceitos, as crianças na visão 

OS GRUPOS SOCIET˘RIOS NA VIS ‹

de Jesus Cristo são modelos de quali-
dades a serem seguidos e respeitados 
por todos/as que desejam entrar e se-
rem acolhidos no reino de Deus.

Seguindo a mesma visão de Jesus 
Cristo, o Rev. John Wesley valorizou 
profundamente o trabalho com as cri-
anças quando dedicou seu Sermão 95 
para falar da importância da educação 
das crianças. Ele destaca: “Agora bem 
sabemos que o cristianismo, de certa 
maneira, criou a moral e a religião, e 
definiu verdadeiros valores de tudo o 
que é razoável, sábio, santo e desejá-
vel. Portanto, espera-se que a educa-
ção das crianças deva ser bem mais 
melhorada pelo cristianismo”.

Neste sermão ele continua a enfati-
zar a importância de se investir na edu-
cação das crianças e a grande respon-
sabilidade que os pais têm nesta tarefa; 
John Wesley destaca: “Cuidado! (...) 
desde a infância semeie as sementes da 
justiça dentro do coração das crianças 
(...). Se possível,     ensina-lhes o amor 
à justiça”.

Destaca ainda que os pais (pai e 
mãe) deveriam passar mais tempos jun-
tos com os filhos e dedicar-lhes mais 
atenção. Devem ensinar-lhes a fazer a 
vontade de Deus, a obedecer e ter o 
temor de Deus. John Wesley destaca 
a importância da educação que ele e 
seus irmãos/ãs receberam da sua mãe 
(Susana Wesley) para a formação do 
caráter de cada um deles.

Encerra o seu sermão dizendo que 
pais sábios e amorosos iram ter todo 
cuidado com os seus filhos para que 
estes não sejam inclinados apenas à 
satisfação de seus desejos; os pais de-
vem ter cuidado, pois muitos deles pro-
vocam a ira de seus filhos/as. É respon-
sabilidade dos pais ensinar aos seus 
filhos/as a odiarem a mentira.

Podemos afirmar que a grande res-
ponsabilidade em educar, ensinar e cri-
ar uma criança “nos caminhos do Sen-
hor” é responsabilidade intransferível 
dos pais ou responsáveis. A Igreja tem 
a responsabilidade de ajudar e auxiliar 
nesta tarefa investindo no Ministério 
com Crianças e buscando os direitos 
das mesmas, estabelecidos nas leis na-
cionais e internacionais.

Os cânones destacam que no cum-
primento de nossa missão “a educação 
da criança deverá merecer especial 
atenção, notadamente na faixa pré-
escolar (0 a 6 anos), e de preferencia 
voltada para os setores mais pobres da 
população.”

Ainda destaca que uma igreja lo-
cal, congregação ou ponto missionário 
para ser reconhecido ou organizado 
deve “ter em funcionamento pelo me-
nos os ministérios das áreas Missioná-
ria, Administrativa, de Educação, de 
Ação Social e de Trabalho com Crian-
ças”.

Creio que não precisaríamos de ne-
nhuma destas justificativas para criar e 
investir no Ministério com Crianças se 
compreendêssemos que elas são não 
somente o futuro da Igreja e sociedade, 
mas também o presente bem presente. 
Se desejamos uma Igreja Metodista 
que enfatiza a Doutrina da Santidade 
e Perfeição Cristã precisamos hoje, de 
maneira urgente, valorizar a presença 
das crianças em nossas igrejas locais e 
investir todos os nossos recursos finan-
ceiros, dons e talentos na vida destes 
pequeninos que serão os nossos juve-
nis, jovens, homens, mulheres e líderes 
do amanhã.

Se desejamos uma Igreja Metodista 
composta de discípulos e discípulas ver-
dadeiros/as, precisamos começar este 
grande projeto de construção do reino 

„Mas Jesus disse: Deixai as crianças 
e não as impeçais de se aproximarem 

de mim, pois o reino de Deus 
pertence aos que são como elas.‰

Mateus 19.14
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IS ‹O DO DISCIPULADO - MINISTÉRIO COM CRIANÇAS

maio

Festa da multiplicação PRAM - Discipulado

01 Feriado – Dia do Trabalhador

01 Dia do/a Seminarista – Festa na FATEO São Bernardo do Campo FATEO

01-02 II Conferência Regional de Discipulado IM Central BH Câmara de Discipulado

03-04 Encontro Nacional de Comunicação da Igreja Metodista Sede Nacional CNC

04 Inauguração da Sub-Sede Regional da IM 4ª RE IM Central Vitória Bispo e SDs

04 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Norte do E.S. Federação de Mulheres

04-05 Encontro Distrital de Homens Distrito Zona da Mata, 
Leste da Zona da Mata 
Serra da Mantiqueira e Sul 
de Minas

Federação de Homens

12 Dia das Mães Igrejas Locais Pastores/as

15 Dia Internacional da Família Assessoria Episcopal

18 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.

18 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distritos Grande BH Federação de Mulheres

21 Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley Igrejas Locais Pastores/as

20-24 Semana Wesleyana São Bernardo do Campo FATEO

24 Dia da Experiência Religiosa de John Wesley Igrejas Locais Pastores/as

25 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Sul de Minas e 
Serra da Mantiqueira

Federação de Mulheres

26 Dia Nacional de Oferta Missionária Igrejas Locais Pastores e pastoras

30 Corpus Christi

30 Treina Jovem – “Tudo ou Nada” Acampamento Mocidade 
para Cristo - MPC

Federação de Jovens

30-31 Encontro Nacional de Escola Dominical Piracicaba Sede Nacional

31 Dia de Pentecostes Igrejas Locais Pastores/as

Período Atividade Local Responsável

de Deus pelas crianças de nossas comu-
nidades locais. 

Perdoem meu pessimismo, mas 
não creio muito nesta igreja que temos 
hoje, mas ainda creio muito na igreja 
que podemos ter no futuro se hoje 
inves-tirmos discipulando as nossas 
crianças para uma verdadeira e auten-
tica experiência do “coração aquecido” 
para “transformar o mundo e espalhar 
a santidade bíblica sobre toda a terra”.

Não queremos medir esforços para 
que a Igreja Metodista na 4ª Região 
Eclesiástica possa criar uma Câmara 
Regional do Ministério com Crianças 

através de sub-câmaras distritais para 
dinamizar, fortalecer e plantar Ministé-
rio com Crianças em todas as igrejas 
locais, congregações e campos mis-
sionários de Minas Gerais e Espírito 
Santo na visão do discipulado através 
da Escola Dominical, EMPacto Kids, 
células e Escola de Discípulos/as para 
crianças. 

Que cada Igreja Metodista sinta-se 
desafiada a plantar um Ministério com 
Crianças, investir e priorizar o discipu-
lado com crianças e promover a uni-
dade para o fortalecimento da missão 
e o desafio de “fazer discípulos e dis-

cípulas nos caminhos da missão” para 
a glória de Deus. Aleluia!

Do seu pastor e bispo 
Roberto Alves de Souza.

Bibliografi a:

1. GONZÁLEZ, Justo L., Obras 
de Wesley, Tomo IV, Sermones, IV, Provi-
dence House Publishers, Franklin, Ten-
nessee, 1996.

2. SCHÖKEL, Luís Alonso, Bíblia 
do Peregrino, Edição Brasileira, Paulus, 
São Paulo, 2002.
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IM São João Nepomuceno realiza Jornada History Maker
Durante os dias 05, 06 e 07 de julho a 

IM Central de São João Nepomuceno sedia-
rá a 1º Edição da Jornada History Makers. 
É o tempo que Deus preparou capacitação 
e discipulado para cumprir o propósito de 
Deus para nossas vidas. 

O objetivo da Jornada History Makers é 
capacitar os jovens para os diversos desafios 
da missão. Haverá várias palestras e minis-
trações para  auxiliar no desenvolvimento de 

seu ministério.
A pré-inscrição poderá ser feita através do site abaixo. Ao enviar 

seus dados, você receberá em seu e-mail todas as informações ne-
cessárias para concluir sua inscrição na Jornada History Makers.

Taxa de Inscrição: R$ 60,00 (incluso hospedagem, alimentação 
e material)

Todas as informações estão disponíveis no site:            
www.historymakersregional.com
Vagas limitadas. 

Treina Jovem 2013
Em junho de 2012 foi realizado o Encontrão – maior evento de jo-

vens metodistas de todos os tempos! Agora, virá o maior treinamento 
de liderança com juventude no Brasil. Você que exerce algum tipo de 
liderança jovem na sua igreja local, no seu distrito, ou na sua região, 
não pode perder essa oportunidade. As vagas são limitadas!

Tema: TUDO OU NADA
Local: Acampamento MPC – Belo Horizonte – MG. 
Início: 30 de maio às 12h (quinta-feira, feriado de Corpus Christi)
Encerramento: 1º de junho às 22h (sábado)
Público-alvo: Lideranças de jovens em nível regional, distrital e lo-

cal, pastores de jovens e demais interessados no trabalho com juventude.
O que levar: Uma roupa e um tênis velho para o ENDURO, ativi-

dade exclusiva e inédita neste tipo de treinamento, além da sua Bíblia, 
e dinheiro para cantina e oferta missionária.

Investimento: * (parcelado em até 12x no cartão de crédito e 
diversas modalidades de pagamento)

Até o dia 12/05/2013 – R$ 270,00 – ainda há tempo!
Até o dia 20/05/2013 – R$ 300,00 – encerramento das inscrições
Caravanas: Pedimos que informe o horário de chegada e partida 

de cada caravana, tais como carros, comboios, vans ou ônibus: Lídia 
Furtado, da Federação de Jovens da 4RE: lfurtado_@hotmail.com. 

ATENÇÃO: Não haverá acomodações para motoristas de cara-

vanas. Perto do Acampamento 
existem algumas pousadas. 
Cada caravana deverá pro-vi-
denciar a hospedagem dos seus 
motoristas.

Para você que chegará na 
quarta-feira à noite, o acampa-
mento não servirá o jantar, ap-
enas um simples café da manhã 
na quinta-feira, dia 30. Ainda 
assim, é necessário confirmar 
previamente a sua chegada an-
tecipada, sob risco de não ser 
possível fornecer o café. Con-
firme sua chegada antecipada: 
faleconosco@juventudemeto-
dista.org.br

Obs: A taxa de inscrição 
contempla alimentação, hospedagem e participação integral na pro-
gramação, porém não inclui transporte e traslado, roupa de cama e 
banho, e pernoite de sábado (01/06) para domingo (02/06).

junho

01 Encontro Nacional de Escola Dominical Piracicaba Sede Nacional

01-02 Treina Jovem – “Tudo ou Nada” Acampamento Mocidade para 
Cristo - MPC

Federação de Jovens

01-02 Encontro Distrital de Homens Distrito Vale do Aço, Vale do 
Rio Doce, Centro Norte do E.S.

Federação de Homens

04-06 Reunião do MAE Sede Regional Bispo e SDs

06 Dia da Ecologia e do Meio Ambiente Igrejas Locais Pastores/as

07 Dia do Expositor Cristão Igrejas Locais Pastores/as

14-16 Encontro Nacional de Mulheres Metodistas FATEO Sede Nacional

15 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.

17 Nascimento de John Wesley [*1703] Igrejas Locais Pastores/as

22 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Vale do Rio Doce Federação de Mulheres

22-23 Encontro Distrital de Homens Distritos Litoral do E.S., Sul do E.S. Federação de Homens

26 Dia Nacional de Combate às Drogas Igrejas Locais Pastores/as

28 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Vale do Rio Doce Federação de Mulheres

Período Atividade Local Responsável
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Programa lança atividades especiais para a família
O Programa de Pastoreio às Famílias acaba de lançar a Campanha Regional do mês da 

Família, edição 2013. O tema será “Repensando a Família”, cujo texto básico é o Salmo 
127.1. Já estão disponíveis uma série de materiais no portal da região com várias sugestões 
para o mês da família:

Esboços para Cultos dominicais: Cultos matutinos e vespertinos ( 08 esboços);

04 Estudos para classes de casais ( Preparados pelo Rev. Edésio de Oliveira Rocha);
04 Roteiros para células, grupos wesleyanos, grupos pequenos, etc.
01 Guia devocional diário;
01 guia para o dia de oração pela família;
Manual para implantação do ministério com família;
Manual de preparação de conselheiros de casais;
01 Curso preparatório para noivos.

Faz parte do material da campanha um guia de devocionais para todo o mês da famí-
lia. No dia 15 de maio, dia internacional da família, proporemos um dia de oração pelas 
famílias.

Acesse agora o conteúdo pelo endereço: 
http://www.metodista4re.org.br/conteudo.xhtml?c=209
Informou rev. Roberto Rodrigues Lugon - Coordenador Regional do Programa 

A congregação Metodista em Irupi, ES, comemorou o dia inter-
nacional da mulher com um culto de celebração ao Senhor por sua 
criação no dia 10/03 (domingo). Na ocasião esteve presente a pre-
letora Vera Gripp, da 1ª Igreja Presbiteriana de Iúna, que discorreu 
seu sermão intitulado “Coração de Marta e atitude de Maria”, base-
ado no texto de Lucas 10.38-42. Esteve também presente a cantora 
Joelma, da Igreja Assembleia de Deus de Irupi. Após o culto houve 
uma homenagem a todas as mulheres e foi compartilhado um pre-
cioso momento de comunhão.

Informou: Pr. Leandro Guerra

Congregação Metodista em Irupi celebra 
Dia Internacional da Mulher

Aconteceu no sábado, dia 30/03, na Igreja Metodista Central de 
Santos Dumont, o culto de encerramento do mês da mocidade Meto-
dista, idealizado e produzido pelo Ministério da Mocidade Geração 
da Promessa.

Estiveram presentes no culto cerca de 100 pessoas. O ministé-
rio de louvor de David Áquila e sua banda marcaram presença com 
muitos louvores, e a palavra direcionada para a mocidade local e os 
demais visitantes que estiveram ali presentes. Ao final todos os partici-
pantes puderam compartilhar de um gostoso momento de comunhão 
e pizza, no térreo da Igreja.

IMC Santos Dumont encerra mês da 
mocidade com culto e celebrações

No ano de 2012, a IM em Betim pôde participar de dois encontros, 
juntamente com as Igrejas do Barreiro, Santa Tereza, Kennedy, Bota-
fogo e Areias. Em 2013, após grande mobilização e dedicação, a IM 
em Betim promoveu o primeiro encontro do EMPacto Local. Grandes 
feitos foram realizados por Deus no local. “Deus nos permitiu levar 
uma equipe de trabalho (local) de excelência, que com muito amor, 
ofereceu o melhor para os participantes”, ressaltou o pastor Sueslhey. 
O encontro contou com 50 pessoas e um grupo de 35 servos. “Temos 
uma visão: Ganhar almas! Que Deus abençoe a cidade de Betim.” 
Informou: Rev. Sueslhey Jos

EMpacto na Igreja Metodista em Betim
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Jeronimo Monteiro, Espírito Santo – 13 a 20/07
O projeto terá início no dia 13 de julho/2013 (sábado) com 

culto de abertura e estenderá suas atividades até o dia 20/07.
As inscrições serão feitas pelo site: www.passamacedonia.

com ou no local do evento.
O valor do investimento será de R$90,00.
O que levar: colchão, travesseiro, roupa de cama, mate-

rial de higiene pessoal.
O grupo se limitará em 120 participantes.
Hospedagem: Não existe hotel na cidade, caso alguém 

deseje se hospedar com um pouco mais de conforto, deverá 
procurar os hotéis de Cachoeiro de Itapemirim (cidade mais 
próxima). O grupo estará sendo acomodado nas dependências 
das escolas públicas da cidade.

A programação contará com cultos evangelísticos todos os 
dias a noite; carreata missionária; apresentação musical de 
bandas evangélicas regionais.

Mais informações:
(27) 8801-0930 - (27) 3359-1838
Rev. Alexander M. Cunha
Secretário de Expansão Missionária do ES

Belo Horizonte, MG – 20 a 27/07
Local: Tenda Missionária  da Igreja Metodista no bairro 

Cachoeirinha
O valor do investimento será de R$ 100,00. Incluso 

hospedagem nas escolas, alimentação, camisa e bolsa.
O que levar: colchão, travesseiro, roupa de cama, mate-

rial de higiene pessoal.
Observação: a Igreja que mandar acima de 10 pessoas 

ganha uma inscrição.
As inscrições serão feitas pelo e-mail:              

eventos@4re.metodista.org.br ou no local do evento. 
Efetuar depósito na conta abaixo e confirmar sua inscrição 

pelo email: ou telefone (31) 32414459.
Associação da Igreja Metodista Quarta RE
Agência: 0465-0 Conta corrente: 357.670-1Banco Bradesco
Mais informações:
(31) 8803-9264 - (31) 3657-4089 
e-mail: sffzerra@hotmail.com
Rev. Sebastião Bezerra - Secretário Regional de Expansão 

Missionária

Metodistas mineiros e capixabas já se mobilizam para a tradicional jornada missionária
Veja abaixo como participar das edições mineira e capixaba do Passa à Macedônia deste ano. Vamos mobilizar a 

Igreja Metodista no maior evento missionário da região. E para quem não puder se fazer presente, acompanhe os 
eventos por meio do site www.passamacedonia.com – O portal da região também disponibilizará conteúdos, além 
dos perfi s sociais do facebook: metodistaquartaregiao
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Este ano o alvo nacional é de R$ 550 mil 
reais. Com sua contribuição e o envolvimento 
das igrejas pelo país afora, será possível forta-
lecer a expansão do Reino de Deus nas regiões 
Norte e Nordeste. Milhares de vidas serão aben-
çoadas e beneficiadas.

Além de investir na missão no Norte e Nor-
deste, parte da oferta será destinada a proje-
tos sociais, emergências e vítimas de catástrofes 
no Brasil e no exterior. Recursos também serão 
aplicados em um fundo missionário, criado 
para estimular as parcerias missionárias entre as 
Regiões Eclesiásticas. Investimentos importantes 
para a concretização da autonomia dos estados 
brasileiros, aprovada no último Concílio Geral.

Mobilize sua comunidade! Assista ao vídeo de 
divulgação e saiba os detalhes da Campanha! É 
uma grande oportunidade para repartir o pão 
e testemunhar o amor de Deus entre irmãos e 
irmãs.

Dia 19 de maio! Nesse domingo, todos/as 
os/as metodistas estarão mobilizados/as para 
investir e orar pela expansão missionária. Sua 
participação é essencial! 

A aplicação e distribuição da Oferta Missio-
nária 2013 será da seguinte forma:

REMNE 35% - 192.500,00
REMA 35% - 192.500,00
Social 10% - 55.000,00
Missionária 10% - 55.000,00
Emergências 5% - 27.500,00
Divulgação 5% - 27.500,00

Para onde vai sua oferta?

REMNE
•   Compra da casa pastoral da Igreja Meto-

dista em Tremedal/BA
•   Término da construção do templo da Igre-

ja Metodista em Tremedal/BA

REMA
•   Implantação de igrejas em Porto Velho-RO 

e Manaus/AM;
•   Construção de um templo Metodista em 

Belém/PA;
•   Compra de três carros para os campos 

missionários.
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IMC Belo Horizonte inicia ministério voltado a surdos
Há cerca de três meses, o ministério evangelístico (Emanuel) 

voltado para surdos foi implantado na Igreja Metodista Central-BH. 
O ministério conta com a ajuda de Ronilson Lopes, que trabalha há 
30 anos em projetos voltados para surdos. Hoje, o projeto conta com 
40 participantes presentes nos cultos e nas programações específicas. 

O Ministério Emanuel foi inaugurado em 16 de fevereiro, 
contando com o apoio do bispo Roberto que desafiou, então, os 
metodistas a apoiar e implantar o ministério em cada igreja da 
Quarta Região. 

Também está sendo preparado o primeiro Acampamento com Sur-
dos, com o objetivo de compartilhar, com toda a liderança da Igreja 
Metodista, a visão ministerial de alcance a todos os povos.  Com data 
para 10 a 12 de Maio. “Suas mãos fazem parte deste importante 
trabalho. Invista e participe do projeto para que possamos alcançar 
a todos”. 

Informou Ronilson Lopes

Conselho Diretor da Fateo se reúne
Aconteceu no dia 12 de abril, nas de-

pendências da Fateo,  em São Bernardo 
do Campo, SP, a primeira reunião do con-
selho diretor da Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista em 2013. O Conselho é 
composto por cinco conselheiros/as titu-
lares e um suplente. A Quarta Região é 
representada pelo rev. Wesley Gonçalves 
Santos.
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Representantes da Igreja Metodista Unida visitam o Brasil
Dorothy C. Ivey e seu  sucessor, o pastor David Vaughan, es-

tiveram reunidos na sede nacional com lideranças da Igreja. Eles 
integram a Igreja Metodista Unida - Conferência da Virginia-USA, 
uma das parceiras do Projeto Sombra e Água Fresca (SAF).

O encontro se deu por ocasião da reunião da equipe nacional 
do SAF, na Sede Nacional, para definir o orçamento deste ano e 
fazer o planejamento das ações para o próximo biênio (213-2014).

Na manhã de sábado, 23 de abril, as crianças e organizadores 
do CD Sombra e Água Fresca participaram do encontro com cele-
bração da Ceia. O bispo assistente designado pelo Colégio Episco-
pal para assessorar a área social da Igreja, bispo José Carlos Peres, 
também participou da reunião na segunda-feira, dia 25.

Na tarde de domingo a equipe nacional levou Dorothy e Vaughan 
a um dos projetos do Sombra e Água Fresca em São Bernardo do 
Campo, SP, para conhecer na prática como funciona o projeto. A 

reunião está prevista para terminar na tarde dessa segunda-feira.
Assessoria de Comunicação Sede Nacional

Metodistas investem em projetos missionários no exterior

A Igreja Metodista em Carlos Prates – está firme no propósito de 
fazer missão em Porto Príncipe, no Haiti. Foi criado o Departamento 
de Missões na igreja local. “Todo 4º domingo é ofertado para o 
fundo missionário”, disse o pastor Roberto Lugon, que está na Igreja 
há dez anos. 

Segundo o pastor, a visita missionária é realizada por meio de 
parcerias com agências missionárias e voluntariado. “Temos um au-
toinvestimento duas vezes por ano. Temos dois parceiros: a Philipos 
e a MAIS”, disse.

Os voluntários pagam hospedagem e alimentação. O valor, de 
acordo com o pastor Lugon, é de $25,00 dólares por dia, para cada 
pessoa. Várias pessoas investem o dinheiro das férias no projeto. 
Também é alugada uma casa no valor de $3,7 mil dólares anuais 
onde acontecem os trabalhos.

São realizados eventos na comunidade para arrecadar fundos. 
“A Igreja em Carlos Prates é dinâmica. Realizamos várias atividades 
como a Festa do Milho, cantina, almoço para levantar cerca de        
$900 dólares por cada passagem, e $80 dólares para o aluguel de 

um carro no Haiti”, disse o pastor.
Mais de 200 crianças foram atendidas pelo grupo de voluntários 

metodistas. A próxima viagem para Haiti será em outubro, e um cur-
so de música será oferecido por Angélica Lugon, esposa do pastor.

“Além de investir nas regiões missionárias da Igreja Metodista 
(Remne e Rema) a Igreja precisa ir além da instituição. Minha visão 
é de Reino de Deus”, concluiu o pastor.

Recentemente, um grupo de pastores metodistas que visitou o 
Egito sentiu a necessidade de fazer missão além do Brasil. Primeiro 
foi na Síria. Para esse ano, os irmãos e irmãs da Igreja Metodista 
Central em Campo Grande-MS estabeleceram uma parceria com o 
projeto missionário em Moçambique.

Já está previsto no orçamento da igreja local investir R$ 9 mil 
reais na África. O investimento missionário se estenderá até dezem-
bro de 2012. “A Igreja está enviando mais de R$ 2 mil reais refe-
rentes às parcelas de janeiro a março. A partir de abril enviaremos 
mensalmente R$ 750,00 reais, até dezembro de 2013”, afirma o 
pastor Ubiratan.

Para a realização desse tipo de investimento, a igreja local criou 
a “Oferta de Fé Missionária” que será destinada aos campos mis-
sionários. Em 2012, a comunidade já tinha investido na Região Mis-
sionária da Amazônia. Eles doaram duas Rabetas (espécie de bar-
cos) para facilitar o trabalho dos missionários juntos aos povos que 
moram às margens dos rios da Amazônia, além de uma ajuda de 
custo mensal de R$ 600,00.

Para quem está lá do outro lado do continente, na África, a pas-
tora Maísa Gomes de Oliveira, missionária em Moçambique, o sen-
timento é de despertamento missionário. 

Informou: Rev. José Geraldo Magalhães
Assessoria de Comunicação.

Professora da FaTeo integra Comissão Nacional da Verdade
A prof. dra. Magali do Nascimento Cunha, docente da Faculdade 

de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, foi admitida 
como pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade. Ela passa 
a integrar um dos doze Grupos de Trabalho da Comissão intitulado 
“Papel das Igrejas durante a Ditadura”. Seu nome havia sido indica-
do à Comissão pelo Coordenador do Grupo de Trabalho, Anivaldo 
Padilha, no início deste ano, e a aprovação foi confirmada no dia 12 
de março.

“É um grande desafio, representa muito trabalho, mas aceitei com 
satisfação, não só por ser uma pesquisa instigante, relacionada aos 
estudos que realizei no Mestrado em Memória Social e Documento, 
da UNIRIO, mas por militância mesmo’, afirma a pesquisadora. “Toda 
a minha formação na Igreja Metodista, e como jornalista nos anos 80, 

na Universidade Federal Fluminense, colocava a busca e a defesa da 
verdade como ideais, não de uma utopia distante, mas de uma utopia 
que deveria dar sentido a todo o nosso projeto de vida. Minhas atu-
ações na Igreja e no espaço profissional foram, e têm sido pautadas 
nesse caminho, e certamente seguirão sendo”. O site da Comissão 
Nacional da Verdade é: http://www.cnv.gov.br/index.php

Magali do Nascimento Cunha é doutora em Ciências da Comu-
nicação pela Universidade de São Paulo (2004), Mestre em Memória 
Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (1997) 
e jornalista pela Universidade Federal Fluminense (1985). Atualmente 
é professora-assistente da Universidade Metodista de São Paulo, vin-
culada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e à Facul-
dade de Teologia.
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Evangélicos lamentam uso da Bíblia para justificar maldições sobre negros e africanos 
A Aliança Cristã Evangélica Brasileira repudiou, em nota pública 

no dia 7 de abril, o uso inadequado das Escrituras Sagradas sobre 
supostas maldições sobre pessoas por causa de sua tez. “Não há ne-
nhum apoio bíblico para defender qualquer maldição sobre negros 
ou africanos, que fazem parte, igualmente e em conjunto, da única 
família humana”, frisa o documento.

Equívocos proferidos desde os púlpitos, redes sociais, tribunas e 
“até protocoladas junto à Justiça Federal, sob o manto da impuni-
dade parlamentar” têm origem no texto que se encontra no livro de 
Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 27. Nessa passagem, explica a 
Aliança, Noé, embriagado, fica nu e é surpreendido por seu filho 
Cam, avisado que foi por seu neto Canaã, filho de Cam.

Ao invés de manter a discrição, Cam avisa os seus irmãos a 
respeito da nudez do pai, que se recusam a vê-lo nesse estado e o 
cobrem com uma manta. Ao saber da postura de Cam e de Canaã, 
Noé os amaldiçoa, destinando-lhe a servidão.

“O equívoco em questão dá a entender que a maldição profe-
rida pelo patriarca bíblico contra Canaã, seu neto, e seu filho Cam, 
atinge os seres humanos de tez negra que habitaram originalmente 
o continente africano, o que explicaria os vários infortúnios em sua 
história passada e presente”, explica a nota da Aliança.

Toda vez que esse texto foi aventado a partir “dessa hipótese 
vulgar, tratou-se de ato de má fé a serviço de interesses escusos”, 
tanto na justificativa da escravidão de ameríndios no Brasil, dos ne-
gros vindos da África, quanto na elaboração de sistemas legais de 
segregação social, como aconteceu nos Estados Unidos, ou para 
justificar o “apartheid”.

A Aliança alerta que toda passagem bíblica tem que ser lida em 
seu contexto imediato e considerado à luz de toda a Escritura. O 
próprio capítulo 9, do livro de Gênesis, afirma o desejo de Deus de 
abençoar vida, alimento e todo o necessário para o desenvolvimento 
dos descendentes de Noé.

“Não há nada, absolutamente nada, nem neste texto bíblico em 
foco, nem na Escritura como um todo, que indique qualquer mal-
dição sobre negros e africanos, e muito menos algo que justifique a 
escravidão”, destaca a nota da Aliança.

O documento pode ser lido na íntegra no site: http://www.alian-
caevangelica.org.br/index.php/2011-08-19-13-59-20/noticias-
alianca/item/141-repúdio-a-suposta-maldição-sobre-negros-e-afri-
canos

ALC - Agência Latinoamericana de Notícias

Missões indígenas na Igreja Metodista: uma longa história de convivência e respeito 
O relacionamento das igrejas evangélicas com a população 

indígena brasileira é particularmente delicado. Não raro missões 
evangelísticas são acusadas de desrespeitar a cultura local e, de 
fato, não se pode desconsiderar esse risco – em geral minimizado 
com muito estudo, planejamento e, sobretudo, um olhar realmente 
fraterno ao que parece diferente.

A Igreja Metodista tem longa história de construção de um rela-
cionamento fraterno com irmãos e irmãs indígenas. Data de 1928 
o início do trabalho missionário com povos indígenas. Diz o jornal 
metodista O Expositor Cristão de abril de 2012: 

O médico Nelson Araújo começou o trabalho em 1929 e, pos-
teriormente, teve o apoio do metodista e técnico agrícola Francisco 
Brianezi. Eles integravam uma equipe da Associação Evangélica de 
Catequese aos Índios, em parceria com as Igrejas Presbiteriana In-
dependente e do Brasil. Trabalho cheio de altos e baixos. A par-
ticipação metodista teve de ser interrompida em 1946. Com outra 
estratégia, a missão foi retomada 25 anos depois pelo pastor Scilla 
Franco, que anos mais tarde foi eleito bispo da Igreja.

Durante o trabalho com os caiuás, a Igreja Metodista se compro-
meteu a não fazer proselitismo e a buscar uma conversão da própria 
Igreja. “Se você não puder apresentar Jesus aos indígenas com seus 
atos, é melhor ficar calado”, dizia o bispo Scilla Franco.

A Igreja Metodista criou uma equipe de apoio, formada pelos 
pastores Francisco Antônio Correia, Sérgio Marcus Pinto Lopes, 
Thimóteo Campos dos Santos, Antônio Olímpio de Santana e a 
professora Lídia dos Santos. A partir das reuniões foram criados o 
Grupo de Trabalho Indigenista e uma pastoral para tratar especifica-
mente da causa indígena.

Em 1983, o Colégio Episcopal recebeu e depois aprovou o do-
cumento “Bases para uma Política Indigenista”. Neste mesmo ano, 
Áureo Brianezi foi substituído pelo casal Rev. Paulo Silva Costa e 
Revda. Maria Imaculada Costa, na chamada Missão Metodista Ta-
peporã, nas aldeias de Dourados, Mato Grosso do Sul. Os dois 
permanecem nomeados para o trabalho.

Homenageamos os pioneiros da missão indígena metodista no 
Brasil resgatando essa história, que prossegue no trabalho perseve-
rante de nossos missionários/as. Destacamos a dissertação de mes-
trado de um ex-aluno - rev. Eber Borges da Costa, hoje Coordenador 
Nacional da Educação Cristã da Igreja Metodista, que esteve na Se-
mana de Estudos Teológicos 2012 ministrando palestra sobre “Vida, 
missão e discipulado”.

Seu trabalho de pesquisa, orientado pelo bispo e professor, Geo-
val Jacinto da Silva traz o título “Tapeporã – Caminho bom: análise 
da prática missionária de Scilla Franco entre os índios Kaiowá e Te-
rena no Mato Grosso do Sul – 1972 a 1979”. Em sua pesquisa, o 
Reverendo Eber analisa a prática missionária do então pastor meto-
dista Scilla Franco, desenvolvida entre os índios Kaiowá e Terena no 
Mato Grosso do Sul, nos anos de 1972 e 1979, destaca a atuação 
dos metodistas no estado e analisa a criação da Missão Tapeporã, 
a partir de uma pastoral de convivência. A partir da análise do de-
senvolvimento do trabalho do bispo Scilla Franco, ele também apre-
senta temas importantes para uma práxis missionária na atualidade 
e que podem ser vistos na sua ação, como a contextualização e a 
convivência numa perspectiva ecumênica.

Fonte: site da Fateo

Juventude realizará ações evangelísticas na Copa das Confederações
A Confederação Metodista de Jovens, por meio da sua agência missionária Malta, irá 

promover duas ações  por ocasião da Copa das Confederações. A campanha será realizada 
em parceria com o Movimento Joga Limpo Brasil, através da Coalização Brasileira de Esportes 
- uma junção de todas as agências missionárias que utilizam o esporte como ferramenta para 
a evangelização.

Estão prevista entrega de copos de água nas cidades sedes,e a mobilização das igrejas 
locais para a exibição dos jogos, chamadas “Fan Zone”, para a comunidade a qual está in-
serida. Estas ações serão um laboratório para a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016. 
Mais informações no site da Agência Malta: www.juventudemetodista.org.br/malta/?p=1505
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

maio 2013 junho 2013

02/05 Vanete Nogueira C. Azevedo
 Débora Blunck Silveira
 Rubens Fernandes Rocha Filho
05/05 Élida Maia Magalhães
 Maria do Carmo Machado Soares
11/05 Dalva Teodora da Silva Brito
 Juliane Alves Curty Ribeiro
12/05 Ássima Clemente Rodrigues
 Devanir Clóvis Rodrigues
13/05 Antônio Augusto de Souza
14/05 Aladir Raimundo Oliveira
 Sonia Rosa Faria
15/05 Paulo Rubens Guimarães
 Valéria Araújo Machado Oliveira
17/05 Marlene Serafin Xavier
19/05 Ângela Maria B. Munhen
 Gelton Pinto Coelho
 Maria das Graças Nascimento
20/05 Maria Lourdes N. Figueroa
 Maria de Fátima O. S. David
21/05 Anna Rachel Souza Balthar
22/05 Clea Lima Paradela
 James William Goodwin
23/05 Fabiana Bonfatti Rodrigues
24/05 Pedro de Amorim Estrella
26/05 Delma Paradela Valverde
28/05 Carolina Altiva M Silva
 Rosemary Barbosa
29/05 José Félix Filho
 Noeme de Matos Wirth
31/05 Mariluse Helena Maia
 Priscila Raquel S.de Oliveira
 Maria Aparecida A. Ferreira
 Zélia Sanches Matos

03/06 Edilane Martins da Fonseca
04/06 Renato Carvalho Romero
 Maurício Antonio de A. Gomes 
08/06 Abner Feliciano Andrade
 Dinalúcia Soares Ferraz
09/06 Sandra G. Calixto
10/06 Antônio Geraldo S Filho
12/06 Natalina de Moraes Oliveira
13/06 Isnazinha B R Oliveira
 Antonio Carlos Ferrarezi
 Waleska Sereno Toledo
 Welfany Nolasco Rodrigues
14/06 Osvaldo Gomes Abreu Junior 
15/06 Maria Aparecida Furtunata
 Hamilton F Dutra Militão
17/06 Ceci Heliodora M da Silva
20/06 Sueslhey José Ferreira
 Leon Everett Strunk
 Joceli Cerqueira Lazier
25/06 Érmito de Almeida
27/06 Adelaine Martins Cerqueira Silva
 Carlos Eduardo Porfírio Serafim

Calendário de obrigações

maio
Salário ..............................07/05/2013
FGTS ................................07/05/2013
CAGED0 .............................7/05/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..10/05/2013
GPS ..................................20/05/2013
IRRF ..................................20/05/2013
PIS ....................................24/05/2013

junho
Salário ..............................06/06/2013
FGTS ................................07/06/2013
CAGED .............................07/06/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..10/06/2013
GPS ..................................20/06/2013
IRRF ..................................20/06/2013
PIS ....................................25/06/2013

Pedimos às igrejas que nos enviem todos 
os DARF´s de tributos federais recolhidos, 
mesmo se for devido e não recolhido, 
pois a DCTF é obrigatória e mensal.

A família metodista na Quarta Região 
Eclesiástica encontra-se enlutada com a 
perda seguida de cinco irmãos e irmãs em 
abril. Estejamos em intercessão em favor do 
consolo do Espírito Santo aos familiares e co-
munidades enlutadas:

Na manhã de 31 de março, faleceu o pr. 
Josias Terenzi Pinto, 74, em Rio Grande, 
RS. Oriundo da 4ª Região, foi ele o primeiro 
missionário metodista na cidade de Fortaleza. 

No dia 10 de abril faleceu Judith de 
Souza, esposa do pr. Enock Galvão Tinoco, 
na cidade da Serra, ES. Vítima de câncer, Ju-
dith estava internada há mais de dois meses.

Na madrugada de 11 de abril faleceu a 
irmã Marta Valverde, mãe do rev. Messias 
Valverde. 

Na madrugada de 13 de abril faleceu o 
missionário Rubens Gomes de Brito, 66, 
em Nova Almeida, ES. 

Dylson Expedito Teixeira Machado, pai 
da tesoureira regional Valéria Machado, fale-
ceu no dia 13 de abril, em Belo Horizonte, MG. 

O rev. Aluísio Siqueira, o rev. Sebastião 
Bezerra, Bispo Roberto e sua esposa Marta, 
se recuperam em casa após contraírem den-
gue. Oremos pelos enfermos para que pos-
sam se recuperar com graça de nosso Deus.

Nossa Família Pastoral
No dia 18 de março, o rev. Jonas 

Mendes Barreto defendeu sua tese de 
doutorado na Universidade Metodista 
de São Paulo (Umesp), no programa de 
Ciências em Religião, cujo tema foi: “A 
presença pública da igreja na cidade: 
uma análise das práticas pastorais da 
Igreja Metodista em Belo Horizonte 
(1982-2006) frente aos desafios das 
transformações socioculturais”. 
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Celebração para a Semana do Meio Ambiente
Proposta: Escola Dominical no Parque

Tema: “Juntos podemos fazer florescer um mundo melhor!”

Ao aproximarmos da Semana do Meio Ambiente (2 a 
8/6), o Diálogo Pastoral traz uma proposta de celebração 
com uma liturgia que pode ser realizada pelas igrejas lo-
cais. A sugestão é que a comunidade realize um passeio 
– ou uma escola dominical – em uma área verde do bairro 
(parques, praças, sítios, piquenique, etc.), levando os pre-
sentes a refletirem sobre o cuidado com a criação de Deus. 
Organize uma equipe para cuidar do lanche e do contato 
com a administração do parque. Você vai perceber que 
muitos dos frequentadores do local vão se aproximar do 
grupo celebrante. É mais uma oportunidade de pregarmos 
o Evangelho com uma preocupação sustentável.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todo dia 
5 de Junho, foi criado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1972, marcando a abertura da Conferência 
de Estocolmo sobre Ambiente Humano. Foi criada com a 
missão de chamar a atenção e promover a ação política de 
povos e países para aumentar a conscientização e a preser-
vação ambiental. Além disso, para mostrar o lado humano 
das questões ambientais; educar e capacitar as pessoas a 
se tornarem agentes de transformação e promover a com-
preensão da importância em garantir que todas as nações 
e povos possam ter um futuro mais seguro e mais próspero.

Saudação & Acolhida

Convite ao Senhor [Oração em forma de Declamação]

“... Entra, Senhor, nosso Deus, com Tua luz em todos os 
planos da existência; entra em todas as nossas angústias e 
alegrias; em nossa esperança e paz; entra em nossa razão 
de viver; entra e, se quiseres, faze em nós Tua morada. São 
Teus a verdadeira luz, a alegria, o poder, a honra, a vitória; 
porque Teu é tudo quanto existe nos céus e na Terra...” [Cul-
to Arte: celebrando a Vida | Autoria: Inês de França Bento]

Leitura Bíblia - Gênesis 1.1-5
Cântico [Sugestões: “Bom estarmos aqui” ou “Deus está 

aqui”]

Leitura Bíblia - Gênesis 1.6-8
Cântico [Sugestões: “Nosso Deus é soberano” ou “Glória 

à Trindade - Hino n°129]
Leitura Bíblia - Gênesis 1.9-13
Cântico [Sugestões: “Hoje é tempo de louvar a Deus” ou 

“Nos galhos secos”]

Litania de Confi ssão 
[Culto Arte: celebrando a vida | Autoria: Luiz Carlos Ra-

mos]

D: Toda a Criação está contaminada – nós a envenen-
amos com nosso lixo, nós a poluímos com nosso luxo. Dá-
nos a água límpida que fertiliza os desertos e faz com que 
as árvores do campo batam palmas e os rios levantem sua 
voz em louvor do teu nome.

C: Tem misericórdia de nós, ó Deus.

D: Nós oramos pela humanidade e por todas as tuas 
criaturas que têm sede de Ti, numa terra árida e sem vida, 
para que venha logo o tempo em que os rios de água viva 
fluirão e a justiça correrá como ribeiros perenes.

C: Tem misericórdia de nós, ó Deus.

D: Que, ao nos reunirmos como Igreja de Cristo, te-
nhamos a consciência de que passamos pelas águas do 
batismo. E que, como Cristo nos ofereceu da água da vida, 
nós mesmos sejamos fontes a jorrar para a vida eterna em 
sinal de reconciliação e de paz para o mundo.

C: Tem misericórdia de nós, ó Deus.

Silêncio [Oração Silenciosa]
Cântico [Sugestões: “Perdão, Senhor”, “Esquadri-

nhemos” ou “Livre acesso”]

Leitura Bíblica - Gênesis 1.14-19
Cântico [Sugestões: “Tu és soberano” ou “Não há Deus 

maior”]

Leitura Bíblia - Gênesis 1.20-23
Cântico [Sugestões: “Quero louvar-Te” ou ‘Ao único”]

Leitura Bíblica - Gênesis 1.24-31
Cântico [Sugestões: “Toque de poder”, “Rendei graças” 

ou “Um só corpo” 

Leitura Bíblica - Gênesis 2.1-3
“Juntos podemos fazer florescer um mundo melhor!” 

Oração de Gratidão
Bênção

rev. Gercymar Wellington Lima e Silva


