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A partir deste Diálogo Pastoral vamos 
estudar e refletir sobre nossas seis Ên-
fases Missionárias para este quinquênio. 
A primeira Ênfase Missionária é “estimu-
lar o zelo evangelizador na vida de cada 
metodista, de cada igreja local”.

Como podemos observar, a missão 
número um que a Igreja (cada um de 
nós) recebeu de Jesus Cristo, após este 
ressuscitar, é a “evangelização”, pois 
ela é a razão de existir, a essência da 
Igreja de Jesus Cristo. Deve ficar claro 
que entendemos por evangelização o 
anúncio das boas novas de ressurreição 
de Jesus Cristo, com o objetivo de trans-
formar vidas para um novo modo de ser 
ou existir, em que Jesus Cristo passa a 
ser tudo na vida de cada pessoa ou ser 
humano evangelizado. Nós não evan-
gelizamos as pessoas para se torna-
rem metodistas, mas para se tornarem 
seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, 
que sempre será a pessoa mais impor-
tante na evangelização. Todos e todas 
são convidados a ser novas criaturas, 
novas pessoas, novos seres humanos, 
a partir do conhecimento do plano de 
salvação doado por Jesus Cristo a cada 
ser humano. Jesus Cristo sempre será o 
centro da mensagem evangelística.

NOSSA S 
                                          Estimular o zelo evangeliza do

Uma vez que isto fica bem claro para 
todos nós, metodistas, conseguimos en-
tender o quanto Deus nos amou e doou 
o seu Único Filho para vir a este mundo 
e aqui passar por diversas situações e 
fatos da vida. Entendemos que Ele veio 
para se entregar e ser “levado como 
ovelha para o matadouro”, como “o 
castigo que nos traz a paz”, como o au-
tor da salvação, quando resolveu doar 
sua vida por todos e todas na cruz do 
calvário, onde foi humilhado, massacra-
do e morto. Mas, as ao terceiro dia, Ele 
ressuscitou; aleluia! Jesus Cristo ainda 
caminhou na  Terra durante 40 dias, nos 
quais esteve constantemente revelando-
se aos discípulos e à Igreja que recebe-
ria a grande tarefa missio-nária de “ir 
fazendo discípulos e discí-pulas de todos 
os povos”.

Nesta visão e perspectiva é que cada 
um de nós, cristãos metodistas, devemos 
despertar em nós o zelo evangelizador e 
falar destas boas novas a todos e todas. 
Zelo evangelizador, pois a mensagem 
do Cristo ressurreto, com suas boas no-
vas, não se proclama de qualquer jeito 
ou forma, mas tem que haver um “zelo” 
em falar deste grande e sublime amor 
de Jesus Cristo a todo ser humano na 
face da Terra. O que observamos hoje é 
que a mensagem tem sido anunciada de 
qualquer forma e temos menosprezado 
e desprezado o zelo evangelizador. Cor-
remos o risco de fazer prosélitos frios e 
vazios, que não vivenciam a verdadeira 
mensagem da cruz, que dizem ser cris-
tãos, mas, de Jesus Cristo, nada têm de 
semelhança ou imitação; pessoas sem o 
verdadeiro amor de Deus em seus cora-
ções que vivem um cristianismo no qual, 
Jesus Cristo, a pessoa principal, não é 
nem Senhor, nem Salvador. Você con-
hece alguém assim?

Isto é grave, pois se não consegui-
mos ser verdadeiros e verdadeiras cris-

tãos e cristãs, muito menos conseguire-
mos ser metodistas de fato e de verdade; 
metodistas com zelo evangelizador. 
Nem sempre um (a) metodista é um (a) 
cristão (ã); mas todo (a) verdadeiro (a) e 
autêntico (a) seguidor (a) de Jesus Cristo 
será um (a) verdadeiro (a) e autêntico (a) 
metodista. Esta é uma regra que nunca 
falhou, nunca falha, nem falhará.

Com estas verdades gravadas em 
nossas mentes e corações, podemos 
avançar um pouco mais na nossa com-
preensão desta ordem de Jesus Cristo: 
“Ide fazer discípulos entre todos os po-
vos”. Em primeiro lugar, eu diria que é 
uma ordem, ou seja, não temos a op-
ção de discutir, mas de obedecer ou 
não; é bem mais sábio da nossa parte 
obedecer, ainda que não entendamos 
profundamente a ordem. A ordem não 
é confusa, mas clara: “fazer discípulos 
e discípulas de todas as etnias”. Jesus 
Cristo não mandou fazer membros para 
a Igreja Metodista, mas mandou “fa-zer 
discípulos e discípulas”. Não enrole ou 
busque outra compreensão, pois a or-
dem está clara, ok?

Sabemos que é uma ordem nada 
fácil de cumprir, pois quando olha-mos 
para dentro das nossas diversas igrejas 
locais, observamos que temos muitas 
pessoas (clérigos e leigos) que ainda 
sequer descobriram o que é ser um (a) 
verdadeiro (a) discípulo (a) de Jesus 
Cristo. Isto é muito assustador, pois ain-
da não conseguimos avançar e verificar 
em cada metodista que está dentro de 
nossas diversas igrejas locais um verda-
deiro espírito e paixão de discípulo ou 
discípula de Jesus Cristo. Você pode não 
concordar e ficar nervoso com o que es-
tou dizendo, porém, faço esta afirmação 
baseado em fatos reais da vida, das ati-
tudes, das posturas e da ação de cada 
metodista dentro das diversas igrejas 
locais, pois ser discípulo é muito mais 

„Portanto, ide fazer discípulos entre 
todos os povos, batizai-os consagran-
do-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito 

Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo 
o que vos mandei. Eu estarei con-

vosco sempre, até o fim do mundo.‰  
Mateus 28.19,20
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SA S ¯NFASES MISSION˘RIAS
za dor na vida de cada metodista, de cada igreja local

Outubro

1 Exame da Ordem Presbiteral Sede Regional CMR

3-6 Congresso Regional de Mulheres Contagem-MG Federação de Mulheres

8-10 Reunião do MAE Sede Regional Bispo e SD’s

11-13 Congresso Regional de Juvenis Domingos Martins-ES Federação de Juvenis

12 Dia das Crianças Igrejas Locais Pastores e Pastoras

15 Dia do/a Professor/a Igrejas Locais Pastores e Pastoras

19 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.

21-25 Semana de Estudos Teológicos FaTeo FaTeo

31 Dia da Reforma Protestante Igrejas Locais Pastores e Pastoras

Período Atividade Local Responsável

profundo e significativo do que algumas 
pessoas imaginam; inclusive pessoas que 
defendem o discipulado e até o praticam 
em sua igreja local; isto serve principal-
mente para estas pessoas, que defendem 
o discipulado, mas ainda estão longe de 
serem verdadeiros e verdadeiras discípu-
los e discípulas de Jesus Cristo.

Minhas palavras são duras, mas têm 
um único objetivo: provocar sua reflexão 

e reação. Se existe alguém que deseja 
profundamente vê-lo como um metodista 
autêntico e apaixonado por Jesus Cristo 
sou eu, o bispo. Desejo ardentemente 
vê-lo como um autêntico discípulo (a) de 
Jesus Cristo. Desejo, do fundo do meu 
coração, vê-lo como um metodista que 
tem o zelo evangelizador na vida, como 
regra de fé e prática. Sinceramente, 
acredite, este é o desejo do bispo; mas 

antes, o desejo de Deus para você. Se 
você não concorda com o bispo, con-
corde (pelo menos) com Deus.

Do seu pastor e bispo 
Roberto Alves de Souza.

 Bibliografi a:
1. SCHÖKEL, Luís Alonso.  Bíblia 

do Peregrino; Edição Brasileira, São 
Paulo: Paulus, 2002.

Setembro

1 a 30 Avaliações Pastorais Igrejas Locais Bispo, SDs, Pastores/as

20-22 Encontro para pessoas que trabalham com crianças FaTeo DNTC

21 Dia Regional estudo do PRAM, Orçamento e Regimento Distritos Eclesiásticos SD’s

21 Reunião COREAM Sede Regional Bispo

21 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.

27/9-2/10 Reunião da Comissão Ministerial Regional Sede Regional CMR

Período Atividade Local Responsável

Novembro

1-3 Congresso Regional de Homens Gov. Valadares-MG Federação de Homens

2-3 Congresso Regional de Jovens Leopoldina-MG Federação de Jovens

8 Dia do Pastor e Pastora Aposentado/a Igrejas Locais Bispo, SD’s e Pastores/as

8-10 41º Concílio Regional Guarapari -ES Bispo – Coream – Igrejas

19 Dia do Homem Metodista Igrejas Locais FM e SM de Homens

27 Dia Nacional de Ação de Graças Igrejas Locais Pastores e Pastoras

29 Reunião SAF Sede Nacional SAF

Período Atividade Local Responsável
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Bispo Roberto participa 
de celebração de 15 anos

O bispo Roberto Alves de Souza levou a Palavra na celebra-
ção dos 15 anos de Ana Beatriz, filha de Jorge Marques e Maria 
Helena Nascimento Marques. O culto foi realizado em um sítio 
em Santíssima Trindade, Iúna, ES, em 24 de agosto, e acolheu os 
irmãos da igreja local, amigos e familiares da jovem e os clérigos 
Lucas Tavares Bezerra e Gercymar Wellington Lima e Silva, que 
atuaram na condução da programação. De acordo com os pais, 
a celebração foi um momento especial para celebrar, junto com 
toda a igreja, amigos e familiares, as bênçãos de Deus sobre a 
vida de Ana Beatriz e toda a família. 

IM no bairro Kennedy realiza 
projeto Resgate 2013

A IM no Kennedy realizou, nos dia 16 a 18 de agosto, mais 
um projeto evangelístico Resgate. Este projeto é uma ferramenta 
poderosa para levar pessoas a Cristo e fazer com que elas se sin-
tam amadas através de uma experiência sobrenatural com Deus.

O projeto resultou em salvação de vidas que decidiram se 
entregar a Cristo, através das ministrações da Palavra. Para tra-
balhar a consolidação, todas as pessoas que participaram foram 
encaminhadas para uma célula mais próxima de suas casas e os 
participantes também mostraram interesse em servir à Igreja, ma-
triculando-se na classe de primeiros passos. Certamente, Deus 
tem feito maravilhas no seio da Igreja. 

Informou pr. Wanderson Franco

Happy Day é realizado pela IM Porto com a participação da Comunidade Vineyard

A Igreja Metodista no Porto realizou, na noite de sábado, 13 
de junho, a segunda edição do Happy Day, com a participação 
da Comunidade Vineyard, do Rio de Janeiro. A programação 

começou à tarde e não faltaram atrações para os membros da 
igreja e moradores do bairro do Porto.

Foram prestados diversos serviços sociais para a população, 
como cortes de cabelos, aferição da pressão, diversos exames e, 
para a criançada, algodão doce, pula-pula e pintura facial.

 À noite, um palco foi montado na rua da igreja para receber 
a Comunidade Vineyard, um dos mais conhecidos ministérios de 
louvor do Brasil. Canções muito conhecidas das igrejas como 
“Eu te Busco”, “Me derramar”, “Reina em Mim”, dentre outras, 
foram ministradas. Houve também o momento da Palavra com o 
pastor e tecladista do grupo, Fábio Rheein, que falou que Cristo 
deve ser o centro de todas as escolhas.

 “A intenção do Happy Day não é apresentar show para as 
pessoas, mas comunicar que Jesus traz felicidade a todos”, afir-
mou o pastor Márcio, um dos responsáveis pela organização do 
evento. O ministério Vineyard Music surgiu há 10 anos e conta, 
atualmente, com dez igrejas espalhadas pelo Brasil.

fonte:  Muriaé Gospel; Sivana Alves

Colégio Metodista Izabela Hendrix concede bolsas de estudo
O Colégio Metodista Izabela Hendrix está oferecendo bolsas 

de estudo para alunos carentes. As bolsas por carência sócio-
econômica concedem desconto entre 50 e 100% e visam atender 
a membros das igrejas locais na Grande Belo Horizonte, con-
forme parceria entre a instituição e a Sede Regional. Para este 
semestre (2013-2), há vagas disponíveis para as 1ª a 5ª séries 
do ensino fundamental. Já para o primeiro semestre de 2014 
estão previstas vagas para todas as séries.

Como critério de avaliação para concessão das bolsas, o 
grupo familiar precisa comprovar renda máxima de três salários 

mínimos por pessoa para concessão de bolsa parcial e de 1,5 
salário mínimo por pessoa para bolsa integral, conforme a Lei 
12101 do MEC.

Os interessados devem procurar o Setor de Bolsas da insti-
tuição – setordebolsas@izabelahendrix.edu.br – munidos dos 
documentos exigidos, originais e cópias. A bolsa possui vigência 
de um ano, podendo ser renovada. Mais informações pelo tele-
fone(31) 3244.7212 ou diretamente no Setor de Bolsas, Rua da 
Bahia, 2020, Lourdes, Belo Horizonte, MG. O horário de atendi-
mento é segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.
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Formandos da região são acolhidos 
pelo bispo Roberto

Como acontece anualmente, o bispo Roberto esteve reunido 
com os formandos deste ano oriundos da Quarta Região, na 
FaTeo. Com uma perspectiva pastoral, o bispo orientou os for-
mandos quanto aos desafios da Igreja Metodista na 4ª RE para 
o próximo biênio, apontando e enfatizando os anseios regionais 
sobre o desempenho e comprometimento desses alunos quanto 
ao pastorado. Nesse contexto, foi realizada uma entrevista com 
os formandos e cada um pôde expressar um pouco de suas ex-
periências durante a formação e, ainda, as expectativas quanto 
ao retorno à região e também as contribuições na empreitada 
missionária da região. Os formandos são: Anderson Cleiton 
Pereira Bastos, casado com Dayene dos Santos Albertoni Bastos 
e recomendado pela IM Nova Jerusalém, em São João Nepomu-
ceno, MG; Anna Karolyna Moraes Pontes, recomendada pela IM 
Nova Canaã, em Cachoeiro do Itapemirim, ES; Diego Lopes da 
Silva Fernandes, casado com Daniela Fernandes e recomendado 
pela IM em Vermelho, em Muriaé, MG. Felipe Bagli Siqueira, 
casado com Leidyleni Nolasco Rodrigues Bagli e recomendado 
pela IM no Porto, Muriaé, MG.

Informou: Felipe Bagli Siqueira

IM Eldorado celebra 43 anos
A IM em Eldorado celebrou seus 43 anos de vida e missão 

nos dias 22 e 23 de junho, tendo como convidados o Ministério 
de Louvor da Congregação Metodista no Bairro Retiro e seu pas-
tor local, Wesley Garcia de Oliveira. Como pregador da noite 
de sábado, esteve presente o rev. Lino Estevão Magalhães Leite. 
No domingo, o Coral da IM Izabela Hendrix executou a canção 
“Tu és fiel, Senhor”, destaque na celebração. O pregador do do-
mingo foi o rev. Cilas Ferraz de Oliveira. Os clérigos Lino e Cilas 
usaram da palavra para edificar a comunidade com mensagens 
desafiadoras sobre os vários aspectos da fidelidade divina, pre-
sente na vida do povo de Deus.

IM Betim recebe 24 novos membros

Dos vinte e quatro membros recebidos pela Igreja Metodista 
em Betim, um foi por transferência, outro por profissão pública 
de fé, 11 por assunção de votos, e, por fim, outros 11 por ba-
tismo e profissão de fé. De acordo com o rev. Sueslhey José, “a 
igreja já havia realizado outros dois momentos de batismo, no 
entanto, esse foi o primeiro como fruto do trabalho de discipu-
lado (Escola de Discípulos, Células e EMPacto). Foi um momento 
maravilhoso diante de amigos e irmãos na fé, que se reuniram 
no Parque Batismal de Betim. Agradecemos a Deus por essa co-
lheita, talvez pequena aos olhos humanos, mas significativa aos 
olhos de Deus”, ressaltou.

Bispo Roberto e assessor episcopal visitam seminaristas da região

Nos dias 28 e 29 de agosto, os seminaristas da 4ª RE rece-
beram a visita do bispo Roberto e do rev. Wesley Gonçalves, 
assessor episcopal, na FaTeo. No dia 28, o rev. Wesley Gon-
çalves Santos esteve reunido com os alunos, tratando de assuntos 
relacionados à sua vida acadêmica e ministerial. Dentre estes, 

destaca-se a escolha do/a novo/a secretário/a do grupo, em 
virtude da formatura do atual secretário. Após um momento de 
diálogo e indicações, a aluna Natacha de Alcântara Silva foi es-
colhida como secretária da Assessoria Episcopal junto aos alunos 
recomendados pela 4ª RE. A figura da secretária é de extrema 
importância, pois desempenha o papel de ponte entre a Asses-
soria, os alunos e, também, a Faculdade de Teologia. Natacha 
é aluna do 2° ano e é recomendada pela IM em Benfica, Juiz de 
Fora, MG. Que Deus a abençoe ricamente nesse ministério.

 Já no dia 29, os alunos receberam o bispo Roberto. Em 
sua reflexão, o bispo analisou o desenvolvimento missionário da 
Igreja Metodista na região. Nesta perspectiva, a partir do texto 
de Mateus 28.16-20, ele ressaltou a importância do discipulado 
na caminhada da Igreja e o comprometimento por parte das 
lideranças para um crescimento saudável. Na ocasião, houve 
uma maravilhosa confraternização entre alunos, familiares, pro-
fessores e liderança regional. Que Deus abençoe a vida do bispo 
Roberto e fortaleça seu ministério à frente da 4ª Região Ecle-
siástica.

Informou: Felipe Bagli Siqueira
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Passa à Mace
Saiba com

as edições minei

•Foram distribuídos três mil kits de evangelização 
com literatura para crianças, jovens, folhetos evan-
gelísticos, panfletos das atividades da Tenda Missio-
nária, do Passa à Macedônia e do surgimento da Igreja 
Metodista.

•200 novos testamentos foram doados para crianças
•Escola Bíblica de Férias, com participação média 

diária de 80 crianças
•Bazar de roupas usadas
•Oficinas de artesanatos
•Atendimento jurídico
•Atendimento aos dependentes químicos
•Evangelismo junto à população de rua com distri-

buição de sopa
•Aferição da pressão arterial

•Corte de cabelo
•Exame de glicose
•Oficina de reciclagem e robótica
•Inserção social nas comunidades de Bananal e 

Universitário
•150 kits de higiene pessoal distribuídos a crianças 

carentes (Escova dental, creme dental e sabonete)
•Atendimento odontológico
•Culto na praça
•Evangelismo de casa em casa
•Evangelismo nos sinais de trânsito
•Evangelismo e distribuição de água na pista de 

caminhada
•Cultos todas as noites com música, dança, teatro e 

pregação da Palavra de Deus.  

Informaram rev. Sebastião Fernandes Beze

Em Minas Gerais, o projeto foi desenvolvido nos 
dias 20 a 27 de julho, nas dependências da Igreja 
Metodista em Cachoeirinha - Tenda Missionária, região 
nordeste de Belo Horizonte, MG. Tendo como princípio 
a visão do evangelho integral, os voluntários vieram de 
diversas cidades: Juiz de Fora, Carangola, São João 
Nepomuceno, Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Muri-
aé, Além Paraíba, Barbacena, Nova Lima, Contagem e 
Belo Horizonte. Ressalta-se a participação da pastoral e 

alunos do Centro Universitário Metodista Izabela Hen-
drix, do Centro Metodista de Promoção Humana da IM 
do Barreiro, do Ministério Arte e Mensagem da IM em 
Inconfidentes e da Editora Filhos da Graça.

As atividades ocorreram conforme a demanda diária. 
Apesar de serem poucos, os voluntários romperam em 
fé e conseguiram testemunhar um Deus capaz de mudar 
o ser humano e a sociedade. Abaixo, alguns dados im-
portantes em relação às atividades do projeto: 
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cedônia 2013
omo foram 
neira e capixaba

No Espírito Santo, a edição deste ano privilegiou a 
cidade de Jerônimo Monteiro, no sul do estado. Foram 
oferecidas poucas áreas de atendimento social. En-
tretanto, foram realizados atendimentos jurídicos, doa-
ção de 20 cestas básicas a famílias carentes, bazar de 
roupas e sapatos, cursos de artesanato, com cerca de 
40 mulheres atendidas, além da aferição da pressão ar-
terial e glicose de 120 pessoas.

A Escola Bíblica de Férias acolheu uma média de 
100 crianças durante os seis dias do projeto, além de 
juvenis entre 12 e 17 anos. Foram dadas palestras so-
bre sexualidade e males provocados pelo uso de drogas 
lícitas e ilícitas. Houve uma proveitosa participação dos 
adolescentes. Em todos os dias foram oferecidos lanches 
para todas as crianças e adolescentes participantes.

A cidade recebeu muito bem o grupo de missionários 
para o evangelismo. 107 pessoas participantes se divi-
diram em grupos de visitação e evangelismo por toda a 
cidade, bairros adjacentes à igreja, centro e periferia. 
No total foram mais de 1500 casas visitadas, com dis-
tribuição de mais de cinco mil folhetos evangelísticos e 
500 exemplares do Novo Testamento.

47 pessoas se entregaram a Cristo, recebendo acom-
panhamento e orientação durante todo o período do 
projeto e por duas semanas após o seu término.

es Bezerra e rev. Alexander Mendes Cunha

A pequena capela metodista na cidade de Jerônimo 
Monteiro foi parcialmente demolida e ampliada. A laje 
está sendo comprada para a estrutura do novo templo, 
que agora dobrou a capacidade, acolhendo 150 pes-
soas assentadas. Por enquanto, foram investidos R$ 26 
mil na construção, entretanto, são necessários mais R$ 
25 mil para concluir a reforma total. Mas, com as ofer-
tas que estão sendo enviadas, certamente será alcan-
çado esse alvo. A intenção é inaugurar o novo templo 
metodista no dia 14 de dezembro deste ano!
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Lideranças se reúnem em Assembleia Ministerial Regional
Cerca de 30 metodistas, 

clérigos e leigos, representan-
do a liderança da Quarta 
Região, estiveram presentes na 
manhã e tarde de sábado, 31 
de agosto, nas dependências 
da IM no bairro Santa Tereza, 
região leste de Belo Horizonte, 
MG. 

Na parte da manhã, as 
lideranças apresentaram 
relatório de atividades realiza-
das pelos diferentes segmentos 
da vida da Igreja na região. 

Uma das atividades foi o estudo e reação ao Plano Regional 
de Ação Missionária, biênio 2014-2015, que será submetido ao 
plenário do 41º Concílio Regional, em novembro.

A Assembleia Ministerial permitiu, ainda, um espaço para in-
tegrar a liderança regional; construir, de forma conjunta, a pro-
posta da Agenda Regional de Atividades para os ministérios e 
orientar sobre a participação das lideranças na readequação do 

Plano Regional de Ação Mis-
sionária – PRAM.

As lideranças tiveram tam-
bém a oportunidade de en-
fatizar os desafios do Plano 
Regional de Ação Missionária, 
bem como avaliar os desafios 
missionários apontados no 
último Concílio Regional e as 
expectativas do último Concí-
lio Geral, visando a criação de 
novas regiões eclesiásticas.

Na parte da tarde, foram 
realizados apontamentos e 

correções no PRAM, seguidos da devocional, conduzida pelo 
bispo Roberto. Está previsto o estudo do PRAM durante encontros 
distritais, no dia 21 de setembro. A Assembleia Ministerial é com-
posta dos representantes da Coream, das instituições, das fede-
rações de jovens, juvenis, homens e mulheres, os departamentos 
e ministérios regionais, assessorias episcopais e pastorais.

Igrejas podem alugar a Fazendinha para retiros e acampamentos
O Instituto Metodista Izabela Hendrix disponibiliza o espaço da 

Unidade Fazendinha, em Sabará, MG, para a realização de even-
tos como acampamentos, retiros e atividades ecológicas. Revita-
lizada, a estrutura do local oferece refeitório, salas para reuniões 
e estudos, capela, dormitório que acomoda 80 pessoas, piscina, 
quadra esportiva, churrasqueira, sala verde (educação ambiental), 
duas trilhas ecológicas, recanto infantil, recanto Arca de Noé (hor-
ta, animais e aves), trilha espiritual (Caminho para Cruz), lago para 
pescaria, estacionamento, acesso à Internet Wireless, segurança 
24h e outras novidades que você descobrirá ao chegar ao local.

Outro atrativo é a relação custo x benefício. Igrejas Metodistas 
podem alugar o espaço ao preço de R$ 250,00 a diária. Outras 
instituições pagam R$600,00 em 2013. As reservas para 2014, 
realizadas até o dia 31/10, terão este preço garantido. 

Já está aberta a pré-reserva para eventos em 2014. Igrejas e 
segmentos interessados devem enviar e-mail parafazendinha@iza-
belahendrix.edu.br até 31 de outubro. No caso de marcar visita 

para conhecer o local, gentileza solicitar agendamento pelo mes-
mo e-mail. 

IM Carlos Prates celebra o Dia dos Pais

No dia 25 de agosto as mamães e papais foram homenagea-
dos e honrados com um delicioso café da manhã na IM em Carlos 

Prates; e, o melhor: servido pelos filhos. Os pequeninos aguarda-
vam, eufóricos, a chegada dos pais e, é claro, aplausos não falta-
ram ao vê-los subir a escada. Todos oraram, cantaram, brincaram, 
ouviram história; juntos sempre, inclusive na atividade de fixação, 
em que todos deveriam personalizar o cartaz com a seguinte frase: 
“Sementes que eu quero semear na vida do meu filho”. Ninguém 
semeia apenas falando. Para alguém semear, precisa ter a semente 
em mãos. Para um filho receber a semente da paciência, do amor, 
bondade, respeito, o pai e a mãe precisam ter tais virtudes. O texto 
de Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 6, diz: “Instrui 
o menino no caminho em que deve andar, e até quando enve-
lhecer não se desviará dele”. O princípio abordado não é apontar 
o caminho para o filho e sim estar no caminho, ensinando-o. A 
atividade foi concluída com um bate-papo, em que cada um teve 
a oportunidade de comentar sobre as sementes apresentadas. As 
expectativas para esse dia foram superadas. 

Informou Marcele Mileip e Pr Roberto Lugon
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Encontro aborda presente e futuro da 
Comunicação na Igreja

Diário do Grande ABC repercute 
evento na FaTeo

Site com acervo de processos 
da ditadura militar é lançado em parceria 

com a Metodista

Os profissionais e assessores de comunicação das regiões 
eclesiásticas estiveram reunidos nos dias 7 e 8 de setembro, nas 
dependências da Sede Nacional, em São Paulo, para participar do 
Encontro Nacional de Comunicação. Um dos objetivos da reunião 
foi viabilizar a rede de comunicação da Igreja, com a integração 
de esforços e conteúdos das diferentes regiões eclesiásticas.

Acolhidos pelo assessor de comunicação da área geral, pr. 
José Geraldo, e pela Secretária de Vida e Missão, revda. Joana 
Darc, os representantes participaram de uma devocional cuja 
mensagem foi trazida pelo bispo Adriel de Souza Maia. À luz do 
relato bíblico sobre a Torre de Babel, em Gn 11, e também da 
experiência do Pentecostes na Igreja Primitiva, em At 2, o bispo 
Adriel abordou o desafio de uma comunicação cujos emissores 
falem a mesma linguagem.

Após a devocional, os presentes tiveram a oportunidade de 
refletir e levantar aspectos sobre a comunicação na vida Igreja, 
apontando os lamentos, alegrias e, sobretudo, expectativas que 
respondam não apenas aos desafios atuais das transformações 
constantes em tecnologia, mas também da própria demanda da 
comunicação do Evangelho.   

Na parte da tarde, o prof. Luciano Sathler falou aos presentes 
sobre as estratégias e possibilidades de comunicação a partir das 
diferentes redes sociais, fato já abordado pelos presentes na parte 
da manhã, quando trabalhados os desafios, uma vez que a cultura 
das redes sociais tem trazido modificações no campo da comu-
nicação – boa parte dos internautas atualmente passa a maior 
parte do tempo conectados às redes sociais, de onde trocam in-
formações sem, contudo, atentarem para acessar sites e portais de 
conteúdo. Para o rev. José Aparecido “a cultura de redes sociais 
exige que os portais e canais de comunicação sejam adaptados 
para estabelecer contatos mais rápidos com as pessoas que estão 
nestas mídias. Isso não significa abandonar os canais existentes, 
mas que estes tenham conteúdo e mecanismos para atrair os in-
ternautas que passam horas nas redes sociais”. 

Na manhã de domingo, o rev. Washington Zucoloto ministrou 
palestra sobre os desafios da gestão de pessoas, destacando os 
conflitos entre as diferentes gerações no contexto das organiza-
ções e instituições. Foram abordados aspectos gerenciais sobre 
liderança, sobre os desafios da Igreja e percepção e o desenvolvi-
mento de talentos, uma das características fundamentais da Igreja 
Metodista.

Para os próximos meses, deverão ser implementadas estraté-
gias de aperfeiçoamento dos portais de comunicação, bem como 
adoção de redes sociais como suporte para estabelecer canais 
com os públicos interno e externo da Igreja.

Informou: José Aparecido

“Pai do ministro Padilha diz que os protestantes ajudaram gol-
pe militar”. Essa foi a chamada de capa pela qual o jornal Diário 
do Grande ABC apresentou a reportagem de página inteira so-
bre o Diálogo Comunitário, ocorrido no dia 12/09, no auditório 
Ômega da Faculdade de Teologia. Na mesa composta pelos 
metodistas  Anivaldo Padilha e Magali do Nascimento Cunha,  in-
tegrantes da Comissão Nacional da Verdade, a revelação de que 
pastores e bispos de igrejas evangélicas  apoiaram o golpe militar 
de 1964 foi um dos temas abordados.  A reportagem destaca o 
fato de que instituições religiosas, fortemente influenciadas pela 
cultura norteamericana, propagaram o discurso anticomunista em 
seus púlpitos e serviram aos interesses da ditadura, inclusive como 
delatores de militantes contrários ao regime. O grupo de estudos 
coordenado por Anivaldo Padilha já se dedica, há dois anos, à 
pesquisa de documentos oficiais que comprovam crimes cometi-
dos pelo governo militar. Contudo, dentro das igrejas, o tema 
ainda é pouco discutido.

A Procuradoria Regional da República da 3ª Região (PRR-3) 
sediou, no dia 9 de agosto, o ato de lançamento do Brasil Nunca 
Mais Digit@l, site que disponibiliza cerca de 900 mil páginas digi-
talizadas de um conjunto de 710 processos da repressão durante 
a ditadura militar, julgados pelo Superior Tribunal Militar.

O processo de digitalização dos documentos contou com o 
apoio da Universidade Metodista de São Paulo, por intermédio do 
prof. Paulo Ayres Mattos, da Faculdade de Teologia. 

O site garante acesso a todo o material colhido no início dos 
anos 80 pela Arquidiocese de São Paulo e pelo Conselho Mundial 
de Igrejas, o qual revelou torturas praticadas por agentes públicos 
durante a ditadura.

“Este é um momento muito significativo para a sociedade 
brasileira que está em busca de sua história recente; a história 
que não foi contada e foi silenciada pelos anos de ditadura militar 
e congelada pelos governos de transição até 2002. Há muitas 
famílias que ainda esperam sepultar seus mortos, os tantos desa-
parecidos que deixaram pais e mães, irmãs e irmãos, esposas, es-
posos, filhos e filhas na expectativa da justiça que lhes foi negada 
no passado, mas que ainda há tempo de ser alcançada”, revela a 
professora da Fateo Magali do Nascimento Cunha, pesquisadora 
do Grupo de Trabalho “Papel das Igrejas durante a Ditadura” da 
Comissão Nacional da Verdade.

O evento contou com a participação do Procurador-Geral da 
República, da Coordenadora da Comissão Nacional da Verdade e 
autoridades dos governos federal, estadual e municipal, membros 
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

A digitalização e divulgação do acervo do Brasil Nunca Mais 
Digit@l objetiva preservar o patrimônio histórico nacional, ampliar 
o acesso ao material de pesquisa e revelar a história de concepção 
e desenvolvimento dessa iniciativa social. O trabalho foi iniciado 
em 14 de junho de 2011, quando o Ministério Público Federal 
repatriou do “Center for Research Libraries” (CRL), nos EUA, os 
microfilmes de segurança que continham cópia de todos os pro-
cessos judiciais reproduzidos pelo BNM e o Procurador-Geral da 
República recebeu do Secretário Geral do Conselho Mundial de 
Igrejas os arquivos daquela entidade sobre o projeto. 

Fonte: Umesp
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Edital para seleção do Diretor Geral do 
Instituto Metodista Teológico 

João Ramos Júnior (IMTJRJr.)
O Conselho Diretor do Instituto Metodista Teológico 

João Ramos Júnior, representado pelo seu presidente, rev. 
Saulo José de Souza, no uso de suas atribuições, abre o 
processo para seleção e admissão do/a diretor/a geral da 
instituição com mandato estabelecido em Estatuto, em con-
sonância com a Coream (Coordenação Regional de Ação 
Missionária). Para candidatar-se, os/as interessados/as de-
verão preencher os seguintes requisitos:

1. Exercer o Ministério pastoral há mais de 5 (cinco) 
anos, sendo civilmente capaz.

2. Ter formação superior.
3. Estar disponível para nomeação episcopal a qualquer 

tempo.
4. Possuir noções de planejamento e execução.
5. A nomeação do/a diretor/a geral para o biênio 2014-

2015 será de tempo parcial com ônus, conforme tabela es-
tabelecida pelo Concílio Regional da Quarta Região, sendo 
o/a mesmo/a nomeado/a para uma igreja local, também 
de tempo parcial com ônus. 

Obs.: Desejável experiência ou formação em gerencia-
mento de unidades de ensino.

Inscrições: Para inscrever-se, o/a candidato/a deverá 
encaminhar correspondência concisa, manifestando seu in-
teresse, e Curriculum Vitae, para:

Conselho Diretor do Instituto Metodista Teológico João 
Ramos Jr. - IMTJRJr. A/C rev. Saulo José de Souza. Rua 
Divinópolis, 126, Santa Tereza, Belo Horizonte, MG - CEP: 
31010-370. 

Se preferir, o candidato poderá encaminhar corre-
spondência e currículo para os seguintes endereços ele-
trônicos: prsaulojs@hotmail.com

Obs.: Serão considerados apenas os documentos posta-
dos até às 23h59 do dia 5 de outubro de 2013.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2013.
rev. Saulo José de Souza

Presidente do Conselho Diretor do IMTJRJR.

Divulgue a missão de sua igreja 
no Diálogo Pastoral

Todo processo de aprimoramento requer trabalho e cuida-
dos. Como corpo de Cristo em uma só Igreja, devemos trab-
alhar em unidade. Para alcançar tal objetivo são necessárias 
ferramentas. Entretanto, qual o valor das ferramentas se não há 
trabalhadores suficientes nos campos? (Mt 9.37,38).

A comunicação é um canal que nos une e o intuito é pro-
mover a integração de todas as Igrejas da 4ª Região, para que 
andemos juntos e compartilhemos o que tem acontecido em 
nossas Igrejas.

Partilhe conosco um momento especial vivenciado em sua 
igreja, congregação, ponto missionário ou algum evento or-
ganizado pelos grupos societários, campanhas, projetos, entre 
tantos outros assuntos e momentos.

Vamos caminhar em unidade! Contamos com seu comprome-
timento! Então participe, divulgue, faça parte! Envie e-mail com o 
material e foto para: comunica@4re.metodista.org.br
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor 
aos aniversariantes de

setembro 2013 novembro 2013
01/09  Sebastião Cézar Ravagnani
01/09 Marco Aurélio Bruce
02/09 Messias Ferreira Campos
03/09 Eliane Visa B. Barreto
05/09 Cláudio de Paula Valverde
05/09 Maria A F Mendonça Correa
05/09 Maxwell Andrade Nery
06/09  Gessi Rocha Pinto Coelho
09/09 Joseane Batista Veloso Goese
12/09 Geraldo Rosa de Almeida
12/09 Vanda Lucia S. Dilem
13/09 Ayron Ramos Goese
14/09 Juliana Cardoso Bezerra 
14/09 Luiz Carlos Rampinelli
17/09 Erondina Eller
18/09 Márcia A. Vieira Rampinelli
18/09 Ronald Gripp Donato
19/09 Nathalia Araújo de O. Neres
21/09 Antônio Lutero Oliveira
22/09 Arivalcir Alves Xavier
24/09 Donald Thomas Raffan
24/09 Júnia Ramos Machado 
25/09 Gláucia V. G. Souza Rodrig
26/09 Osman Oliveira Ferraz
28/09 Enock Galvão Tinoco
29/09 Elizângela M. de Andrade Alves

outubro 2013
01/10 Lucia Helena S E Ferrarezi
01/10 Neusa Elena R Moraes
01/10 Airam Lomeu Campos
01/10 Carlos Henrique Durante da Silva 
02/10 Dalgisa Vieira Pinto Coelho
02/10 Valmiki de Oliveira
02/10 Simone Pimentel Venâncio
04/10 Welbert César dos Reis
04/10 Gleslei Moraes Oliveira
04/10 Wesley Cardoso Teixeira
04/10 Shiryley Silva Rodrigues
05/10 Bruno Henrique Rios
06/10 Renato Sabino Silva
07/10 Edward C Soares Machado
08/10 Zilda Teixeira Araújo
09/10 Wanderlei C da Costa
11/10 Ramon dos S.Coutinho
15/10 Renata G. Siqueira e Silva
15/10 Gleicilaine Carvalho D. da Silva 
16/10 Bispa Marisa de Freitas Ferreira
18/10 Rosana Freitas dos Santos Pinto
19/10  Celso Gomes de Oliveira
20/10 José Aparecido de Oliveira
21/10 Maria Luzia Araújo dos S. Almeida
21/10 Valesca Athayde S. Paradela
22/10 Roberto Rodrigues Lugon
23/10 Rosimeire Braga dos S. Peixoto
24/10 Clemir de Oliveira e Silva
24/10 Josny Batista Veloso
25/10 Silas Neves
26/10 Eunice Barbosa Z. Alves
26/10 Luciane Dutra M Cruz
27/10 Derly Araújo da Silva
28/10 Bispo Roberto Alves de Souza
28/10 Soraia Gonçalves S. Machado
31/10 Selma Cristina Trifilio Silva
31/10 Karla Caroline Acácio Pereira

02/11 Nair Sabina de Paula
02/11 Martha Jo Ann Strunk
03/11 Saulo José de Souza
03/11 Silterson de Freitas Knop
03/11 Jeremias Ribeiro Carneiro
04/11 Venildo dos Santos
08/11 Cecília O. Cruz
14/11 Gislene Motta de Andrade
14/11 Natanael Gomes
14/11 Raquel Andrade M. Marchiori
15/11 Cleusa de Fátima Alves Pinto
18/11 Iná Cerqueira Raffan
18/11 Edésio de Oliveira Rocha
18/11 Roseli A. S. Gonçalves
18/11 Marco Antônio dos Santos
18/11 Jonas Mendes Barreto
18/11 Fábio Nelson Marchiori
19/11 Adilson Mazeu Ferreira
20/11 Viviane T. S. Rita Valverde 
24/11 Berenice M Lucas Viana
25/11 Eudaléa Freire Coelho
25/11 Nelson Cristiano Neto
26/11 Maria da Penha Rodrigues
26/11 Eros Teófilo Costa
27/11 Marcilio G. Pereira Filho
30/11 Aylton Jose Dias
30/11 Maricelia R. de Paula

Calendário de obrigações

setembro
Salário ..............................06/09/2013
FGTS ................................06/09/2013
CAGED .............................06/09/2013
Envio de GPS ao Sindicato  .10/09/2013
GPS ..................................20/09/2013
IRRF ................................. 20/09/2013
PIS ....................................25/09/2013

outubro
Salário ..............................05/10/2013
FGTS ................................07/10/2013
CAGED .............................07/10/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..10/10/2013
GPS ..................................18/10/2013
IRRF ..................................18/10/2013
PIS  ...................................25/10/2013

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.

Pedidos também com 
filhosdagraca.distribuidora@gmail.com 

e/ou (31) 9218-6585

Comunicamos o falecimento de: Pr. Abdias Ferreira de Matos, em 11 de julho; Mis-
sionária Frances Burns, em 8 de agosto; Zélia Siqueira, irmã do rev. Aluísio Siqueira, em 
27 de agosto; Eva Trevenzoli e seu esposo Valdemar em 1º de setembro, vítimas de um 
trágico assalto. Eva era irmã do rev. Valdemar Trevenzoli.

Que o Espírito Santo console as famílias enlutadas.
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30 anos divulgando a vida e missão da Igreja
Diálogo Pastoral

O Informativo Episcopal denominado “Diálogo Pastoral” foi cri-
ado pelo bispo Adriel de Souza Maia, quando recém-eleito bispo 
pelo Concílio Geral da Igreja Metodista (1982). Em fevereiro de 
1983, logo que assumiu a presidência da 4ª RE, Adriel inaugurou o 
Boletim Episcopal com intuito de dialogar com a liderança pastoral. 

Com quatro páginas na cor preta, o Diálogo Pastoral possuía 
um formato muito simples e econômico, se comparado aos dias 
atuais. Nele, o bispo transmitia as diretrizes aprovadas pela Igre-
ja, informava as diversas reuniões, apresentava dados estatísticos, 
publicava as nomeações, publicava a palavra pastoral, oferecia 
ressonância e interpretação dos documentos e pastorais da Igreja, 
transmitia suas orientações, bem como estimulava a responsabi-
lidade com os expedientes administrativos e o vigor evangelístico.

O Diálogo Pastoral foi uma iniciativa da vocação episcopal do 
bispo Adriel como o redator e voz da Igreja. Para ele, o bispo tem 
uma responsabilidade de registrar os acontecimentos na amplitude 
da Igreja e os movimentos da sociedade. Embora não seja jorna-
lista, o bispo ajudou a registrar a história da Igreja no informa-
tivo. Adriel lembra que o informativo surgiu num momento de muita 
polarização da Igreja: “O bispo era quem conclamava a Igreja à 
unidade a partir do informativo”, frisou. Os nomes dos primeiros 
assessores para o Diálogo Pastoral não aparecem no expediente ou 
em uma “ficha de créditos” do Boletim Episcopal, constituindo uma 
atuação dos bastidores do informativo.

A partir do ano 2000, no episcopado do bispo Josué Adam La-
zier, o informativo regional avança como um instrumento de comu-
nicação com as igrejas locais e o ministério pastoral, num caráter 
de comunicação institucional, a partir da contribuição do rev. José 
Aparecido, redator que concluía a graduação em jornalismo. Pas-
sa a ser notória a participação das igrejas locais, informando seus 
eventos e as atividades dos diferentes segmentos em nível distrital e 
regional.  O Diálogo Pastoral se estabelece como um canalizador 
da vida e missão da igreja na região, de modo a nortear a experiên-
cia de fé das comunidades. Seguem-se a contribuição das redatoras 
Marizilda Colodron Magalhães Leite, Catarina Vidal, Terezinha de 
Lisieux e Thamara Guimarães, que mantiveram o padrão de comu-
nicação institucional do informativo. Além da figura dos redatores, 
o apoio da secretaria regional também é perceptível, sobretudo na 
fase imediatamente anterior a 2000, quando Fabiana Bonfatti e 
Gislene Guimarães assessoravam o bispo Josué neste expediente. 

Nos últimos anos, apesar do advento das novas tecnologias de 
informação e comunicação, o informativo resiste, mesmo tendo 

suas edições impressas publicadas bimestralmente. A versão on 
line, abrigada no portal da Quarta Região Eclesiástica, man-

tém as diretrizes de integração regional e visibilidade da vida 
e missão da Igreja, buscando atrelar-se às redes sociais e 

estar perto do povo metodista da Quarta Região. Vida 
longa ao Diálogo Pastoral, que nesses 30 anos, con-

solida-se como o veículo institucional de comuni-
cação da Quarta Região. 

Gercymar Wellington Lima e Silva
José Aparecido de Oliveira


