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Certa vez li algo em um folheto, que 
jamais esqueci: “Para quem tem Cristo, 
sempre é Natal”. A Palavra de Deus de-
clara que “Maria deu à luz o seu filho pri-
mogênito (Jesus), enfaixou-o e o dei-tou 
numa manjedoura, porque não havia 
lugar para eles na hospedaria” (Lucas 
2.7). Ainda hoje há muitos lugares que 
não recebem o Filho de Deus, mas a 
Palavra de Deus também afirma que “a 
todos quantos o receberam, deu-lhes 
o poder de serem feitos filhos de Deus, 
a saber, aos que creem no seu nome” 
(João 1.12).

O advento de Jesus anunciou um 
novo tempo, uma nova história, pois a 
chegada do Filho de Deus não é mais ex-
clusividade de um povo ou nação, mas é 
para toda humanidade. Assim, também 
tem se manifestado a sua parousia, mas 
não como muitos pensam. É um grande 
absurdo o que alguns irresponsáveis 
estão fazendo com alguns crentes su-
perficiais, quando tentam afirmar ações 
teológicas e movimentos judaizantes, 
como práticas de fé e santidade.

Esse tempo já passou, pois o Jesus 
do advento é para todos e todas; sua 
vinda não está atrelada a nações ou po-
vos, mas ELE veio como Cristo, Salvador 
e Senhor de todos/as que n’Ele creem. 
Isso é o que afirma a Palavra de Deus. 

„PARA QUEM TEM CRISTO, 
SEMPRE É NATAL!‰

É triste quando sabemos que pessoas 
não comemoram o Natal por dúvidas ou 
confusões teológicas influenciadas por 
movimentos e pessoas agnósticas.

Não faz muita diferença, para quem 
tem Cristo, se foi no dia 25 de dezem-
bro, abril ou qualquer outro mês e dia 
que ELE nasceu. O maior nascimento 
de Jesus já não é mais em uma manje-
doura, mas em nosso coração, em nos-
sa vida. Quando Jesus nasce em nossa 
vida, tudo se torna diferente e a luz da 
razão, da inteligência e do conhecimen-
to passa a funcionar em nós e através 
de nós. Nasce uma nova criatura, um 
novo ser humano, com novas atitudes e 
ações que glorificam a obra da criação 
de Deus.

O nascimento de Jesus Cristo em nós 
implica em uma profunda mudança de 
caráter, atitudes humildes e vida trans-
parente que é iluminada em suas ações 
apenas pela pura e santa Palavra de 
Deus, a nós revelada pela Bíblia Sagra-
da, nossa “única regra de fé e prática”.

Infelizmente, muitos estão experi-
mentando uma vida cristã muito superfi-
cial, em que não há caráter, testemunho, 
perdão, amor e tantas outras marcas 
fundamentais de quem não diz ser, mas 
É “nova criatura”. É comum ver imperar 
em nossos arraiais a rebeldia, desobe-
diência, irresponsabilidade, rancor, ódio 
e tantas outras obras da carne, reveladas 
por nossas ações; contra fatos não há 
argumentos. Como vai sua vida? Suas 
ações revelam que você é nova criatura 
ou isto é apenas uma frase de efeito?

É tempo de mergulharmos profunda-
mente numa vida de santidade que se 
expressa em compromisso com a Obra 
de Salvação em Jesus, através do minis-
tério que Deus nos confiou na Igreja 
Metodista. Isto mesmo, precisamos de 
verdadeiros metodistas. Não aqueles e 
aquelas que, constantemente, estão se 
dizendo metodistas, mas não há nestes/

as nenhum sinal ou evidência de serem. 
Isto é muito vergonhoso e escandaloso, 
pois, quanto mais afirmam ser, mais 
demonstram ignorância e estupidez, ou 
acham que basta esta afirmação. Isto 
não basta! Queremos ver ações concre-
tas, através do testemunho wesleyano 
que transforma a nação e espalha a san-
tidade bíblica por toda Terra.

Ainda bem que voltarei à Coréia do 
Sul em 2013, pois, enquanto falamos 
muito por aqui, lá eles oram todos os 
dias às 5 (cinco) horas da madrugada, 
estão ganhando muitas vidas para Je-
sus Cristo e as Igrejas Metodistas estão 
cheias; não apenas de pessoas (isso 
também), mas de fervor, amor, perdão, 
paixão missionária, vida cristã e discipu-
lado como modo de vivenciar a fé, estilo 
de vida. Estão transformando sua nação 
com a justiça social, através do poder 
das boas-novas de Jesus Cristo.

Sem dúvida, poderemos ver isto 
também no Brasil, mas exigirá de nós 
muita humildade, submissão, reflexão 
e, sobretudo, mudança radical. Exigirá 
um mergulho profundo nas águas do 
Espírito Santo, no conhecimento bíblico 
e doutrinário, na verdadeira história de 
“John Wesley e o povo chamado meto-
dista”. Com tristeza vemos que isto está 
morrendo na Inglaterra e, infelizmente, 
também pode acontecer conosco, se não 
seguirmos o conselho profético: ”E se o 
meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, e buscar 
a minha face e se converter dos seus 
maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus, e perdoarei os seus pecados, e 
sararei a sua terra” (2 Crônicas 7.14).

Que 2013 seja o ano do choro e da 
humilhação, do orar, buscar e se con-
verter;  2013 –  O ANO DA VIRADA! 
Aleluia!

Do seu pastor e presbítero na função 
episcopal, Roberto Alves de Souza.

„O anjo, porém, lhes disse: Não temais; 
eis aqui vos trago boa-nova de grande 
alegria, que o será para todo o povo: é 

que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, 
o Salvador, que é Cristo, o Senhor.‰

Lucas 2.10,11
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Pastor relata experiência missionária no Paraguai 

“Fomos participar da Missão no Paraguai e ficamos impressiona-
dos com tudo o que vimos. A equipe da Escola de Missões Dynamus 
foi composta de 31 pessoas. Saímos do Rio de Janeiro no sábado, 01 
de setembro, às 11h30h e chegamos a Caaguazu, região central do 
Paraguai, no domingo, às 13h30. A semana foi cheia de atividades 
como visitas, evangelismo, cultos ao ar livre, apresentações em es-
colas, trabalhos missionários em comunidades rurais com população 

de origem indígena e de fala guarani, além de visita à tribo indígena 
San Isidoro, da etnia Mbyá Guarani. Praticamente tudo era feito a pé 
e andávamos cerca de 20 km por dia para atender a todos os locais. 
O calor foi intenso. Levantávamos às 6h e só íamos tomar banho por 
volta das 23h. Além disso, tivemos uma escala de oração, a noite toda,  
em que todos tinham que se levantar para orar em duplas. Comía-
mos sempre o que nos era oferecido. Quase sempre era apenas um 
tipo de comida: macarrão um dia, outro apenas arroz, outro somente 
mandioca e teve um dia que nossa alimentação foi uma ração, que 
diziam ser muito nutritiva, mas de pouco paladar, visto que não usam 
alho nem tempero. Tudo isso serviu para nosso crescimento espiritual e 
vencemos tudo com alegria. Algo que muito me chocou foi ver muitas 
igrejas fechadas. Muitas denominações constroem templos lá e não 
conseguem obreiros para trabalhar. Dormimos numa Igreja Metodista 
linda, toda equipada, com salas e uma ótima casa pastoral, mas que 
está fechada por falta de pastor. A volta foi muito longa porque tivemos 
que pegar o ônibus em Assunção. Levamos 39 horas para chegar ao 
Rio de Janeiro. Chegamos impactados com tudo que vimos e estamos 
orando por aquela nação que tem menos de 3% de evangélicos. O 
melhor de tudo foi ver vidas aceitando a Jesus Cristo como Senhor e 
Salvador, através de nossa pregação.”

Muito obrigado pelo apoio e orações. 
Pr. Welfany Nolasco

IM Central de Carangola faz evangelismo 
no Dia de Finados

Pelo quarto ano consecutivo, sob a visão de “aproveitar as opor-
tunidades (Ef 5.16) ”, a Igreja Metodista Central em Carangola pro-
moveu um intenso impacto evangelístico no último dia dois de novem-
bro (dia de finados), no Cemitério Municipal.

Por todo período da manhã, uma equipe da igreja esteve com 
duas tendas montadas na entrada do cemitério. Nelas, foram ofe-     
recidos diversos tipos de serviços às centenas de pessoas que por ali 
passaram, como por exemplo: testes de glicose, aferição de pressão 
arterial, distribuição de água mineral e cafezinho, além, é claro, de 
uma farta distribuição de folhetos evangelísticos e exemplares do 
Novo Testamento.

A iniciativa foi acolhida com muita receptividade pelas centenas 
de pessoas que por ali passaram. Foram inúmeras oportunidades de 
abordar as pessoas e anunciar o Evangelho. O pastor da Igreja em 
Carangola e idealizador do projeto, rev. Márcio Abreu de Freitas, 
disse que: “num dia de muita sensibilidade e tristeza, encontramos 
uma excelente oportunidade de anunciar, em atitudes e palavras, a 
razão da nossa esperança: Jesus!” 

Minist. de Comunicação da IMC Carangola

IM Central de Valadares 
celebrou 70 anos

Durante todo o mês de outubro foi relatada a história do nasci-
mento e vida da Igreja Metodista Central em Governador Valadares, 
cuja origem se deu em 08 de outubro de 1942.  No terceiro final de 
semana, a Igreja pode contar com a presença de Soraya Junker e 
Ministério Toque de Poder. 

No sábado, ocorreu a festa com direito a bolo e um brinde à vida 
da Igreja Metodista, na qual Deus tem abençoado ricamente a vida 
dos valadarenses durante todos esses anos.

Foram feitas homenagens:
Ao pr. Antonio Lutero de Oliveira, pelos 14 anos de caminhada 

com a Igreja;
À pessoa mais idosa da igreja,  Nilda Siqueira;  
Às pessoas com mais de 60 anos,  membros da Igreja:   Silvia de 

Castro e Terezinha Siman;
Ao bebê mais novo (Nicole), filha de membros da Igreja (Rinara 

e Rodrigo); 
Ocorreu também o lançamento do selo personalizado, na EBD no 

dia 28, solenidade que foi dirigida pela equipe dos Correios.
Ione  - Igreja Metodsita Central em  Gov. Valadares
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IM Betim realiza culto infantil 

Sob a direção da coordenadora Elaine Ferreira, no dia 30 de 
setembro, na Igreja Metodista em Betim, aconteceu o 2° Culto Infantil 
de 2012. A programação foi totalmente voltada para as crianças (di-
reção, louvor, palavra, dança, teatro).

Na ocasião, as crianças do centro ministraram o louvor no  culto e 
o grupo de crianças do Projeto Viver e Crescer (Ponto Missionário em 
Bandeirinhas) também participou ativamente, com a apresentação de 
uma linda encenação teatral. O momento da palavra foi dirigido pelo 
irmão Rafael Calixto, que, caracterizado, deu um dinamismo maior 
para o momento da pregação. As crianças puderam entender que, 
para aceitar JESUS e levá-lo a outras pessoas, é necessário deixar que 
Ele entre nos corações e seja o centro de todas as coisas. Louvado seja 
Deus por sua infinita bondade e misericórdia! Que a sua bênção seja 
derramada sobre todas as crianças metodistas brasileiras.

 Informou: rev. Sueslhey José

Granbery promove 1À Encontro 
com Pastores e líderes Metodistas

No dia 3 de setembro, o Instituto Metodista Granbery realizou o 1º 
Encontro com Pastores e líderes das Igrejas Metodistas de Juiz de Fora. 

Após uma calorosa acolhida aos convidados, a Reitora do Insti-
tuto, Elaine Lima de Oliveira, ministrou a palestra “Chamados para 
liderar”. O objetivo do evento foi fortalecer o relacionamento entre 
as instituições e proporcionar um momento de confraternização entre 
os participantes.

Em sua fala, Elaine destacou o poder de influência que o líder 
exerce e a importância de uma liderança positiva, submissa à vontade 
de Deus. Os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas 
opiniões, agregando ainda mais ao tema proposto.

O evento contou com a presença de 11 pastores e 15 líderes, 
além de funcionários e coordenadores dos cursos da Instituição. Após 
a palestra, todos puderam se conhecer melhor, conversando e toman-
do um delicioso café.

Seminaristas da 4… RE recepcionam 
novos recomendados pela Coream 

Foi com muita alegria que os seminaristas da 4ª RE receberam, no 
campus Rudge Ramos em São Bernardo do Campo,  nos dias 10 e 
11 de novembro, os novos recomendados pela Coream para estudos 
teológicos na FaTeo. Os novos candidatos chegaram no sábado (10), 
trazendo grande expectativa e ansiedade quanto ao vestibular, que 
aconteceu no domingo (11) e, ainda mais, pelo próximo ano em que 
iniciarão a sua caminhada rumo ao pastorado metodista.

Na ocasião, os seminaristas tiveram a oportunidade de conhecer o 
campus universitário de Rudge Ramos, as instalações da FaTeo e ainda 
participaram de uma confraternização especial com os seminaristas 
das Quarta Região. Os alunos recomendados para 2012 são:  Ana 
Cláudia Souza (Jardim Camburi – Vitória, ES),  Anderson Luís (Nova 
Jerusalém – São João Nepomuceno, MG),  Antônio Carlos (Central 
de Além Paraíba, MG), Filipe Mascarenhas (Montes Claros, MG). Que 
Deus possa abençoar esta nova jornada dos futuros seminaristas.

Informou: Felipe Bagli Siqueira
IM Fraternidade comemora 

26 anos de vida e missão 

No dia 15 de setembro foram comemorados os 26 anos de exis-
tência da Igreja Metodista Fraternidade, em Governador Valadares, 
MG. Foi uma noite de louvores que trouxeram renovo, quebranta-
mento e muita alegria aos nossos corações, além de uma palavra 
edificante. 

Participaram da celebração os irmãos e irmãs da Congregação 
Metodista em Penha do Cassiano, que comemorou, também em 
setembro, quatro anos de retomada dos trabalhos. Graças a Deus por 
esta programação, bem como pelos irmãos e irmãs da Igreja Local 
que ajudaram grandemente para a realização deste trabalho. Que 
Deus abençoe a todos.

Informou: pr. Ademir Munhen
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Seminários Distritais

Distritos:
1- Vale do Rio Doce
2- Centro Norte do ES
3- Leste da Zona da Mata
4- Sul do ES
5- Serra da Mantiqueira
6- Vale do Aço
7- Zona da Mata
8- Sul de BH e Norte MG
9- Litoral do Espirito Santo

Durante todo o ano de 2012 foram realizados os Seminários 
Distritais de Capacitação. O intuito foi de fornecer aos líderes 
das Igrejas da 4ªRE uma base bem fundamentada em todas as 
áreas da Igreja.

O Seminário aconteceu em dez distritos e contou com a 
presença de, aproximadamente, duas mil pessoas, entre par-

ticipantes e organização. Foram onze palestras com temas 
diferenciados, que ofereciam um leque de oportunidades e 
conhecimento a quem pode participar. Toda a equipe da Sede 
itinerante se fez presente, juntamente com o bispo Roberto e 
palestrantes convidados.

Palestras:
• Ação Missionária 
• Ação Social 
• AIM
• Discipulado – Igreja baseada em relacionamentos
• Discipulado – Visão Panorâmica 
• Manual de Procedimentos Pastorais 
• Manual Permanente para Professores/as de Escola Do-  

        minical e Obreiros/as das Igrejas Locais 
• Projeto Sombra e Água Fresca - SAF 
• SIGI Metodista
• Tesouraria na Igreja Metodista/ AIM 
• Ação Missionária

Congregação S. João Batista realiza ED no parque

A Congregação Metodista no Bairro São João Batista realizou uma 
interessante Escola Dominical na manhã de 28 de outubro. Aprovei-
tando o fato de estar próximo ao Parque Lagoa do Nado, região de 
Venda Nova, a comunidade fechou as portas da igreja e foi realizar 
sua ED cercada por muito verde e pelos usuários do parque, que se 

aproximaram para ouvir os cânticos e testemunhar a alegria da igreja.
Na chegada ao local, adultos, jovens e crianças foram acolhidos 

por um grupo de micos, que vieram partilhar o lanche. Debaixo das 
árvores de um espaço denominado “bosquinho”, partilharam uma im-
portante reflexão sobre o cuidado com a criação de Deus, a partir 
de uma litania dirigida em meio a cânticos e trechos do capítulo 1 
do livro de Gênesis, conduzida pelo rev. Gercymar W. Silva. Foi um 
momento muito agradável, em que os textos bíblicos se envolveram 
com a atmosfera natural do local, o aconchego do verde e o canto 
dos pássaros.

Após a reflexão, os presentes partilharam uma interessante dinâmi-
ca, seguida de uma caminhada ecológica pelas trilhas do parque. De 
acordo com o rev. José Aparecido, pastor local, toda a comunidade 
aprovou a iniciativa, sugerida pelo rev. Gercymar Silva.  A atividade 
não só serviu para comemorar o dia do Meio Ambiente, mas também 
para revitalizar a Escola Dominical, permitindo unir a reflexão bíblico-
teológica com a possibilidade de partilhar a natureza e o convívio fa-
miliar. “A ideia é que façamos a ED no parque no último domingo de 
cada mês. Além de renovar as possibilidades pedagógicas e lúdicas da 
ED e trabalhar a preocupação com o meio ambiente, será também um 
espaço para a evangelização, pois o parque é bastante frequentado 
durante as manhãs de domingo”, ressaltou o pr. Aparecido.
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Assessor episcopal faz última visita 
do ano à FaTeo

Marcando o término do ano letivo de 2012, o assessor episcopal 
junto aos seminaristas da 4ªRE, rev. Wesley Gonçalves, fez-lhes uma 
visita nos dias 05 e 06 de dezembro para o último encontro de aval-
iações do ano. Neste tempo de visita, foi feita uma confraternização 
com todos os/as seminaristas e suas respectivas famílias que residem 
em SP, com “comes e bebes” e um amigo-oculto marcando a comun-
hão e expressando a gratidão pelo fim do ano letivo. No dia seguinte, 
o rev. Wesley fez uma reunião apenas com os/as seminaristas, medi-
tando nas palavras de Filipenses 1.3-7, falando da alegria que ele 
tem de auxiliá-los na caminhada de formação ministerial. Falou das 
notícias da região, parabenizou o seminarista Lucas Andrade (Central 
de Ipatinga, MG) que ingressou no mestrado em Ciências da Religião, 
e os pastores acadêmicos Diviraldo Silva (Central de Governador Va-
ladares, MG), Douglas Chempe (Carangola, MG) e Leandro Gerra 
(Alegre, ES) que se formam este mês e que, a partir do ano de 2013, 
já servirão integralmente à 4ªRE como pastores. Por tudo isso, os 
seminaristas são gratos (as) a Deus e continuam rogando ao Pai que 
derrame suas ricas bênçãos sobre todo o povo metodista de MG e ES.

Informou: Natacha de Alcântara

Seminarista da 4… RE ingressa 
no mestrado

O seminarista do 2º ano da FaTeo, Lucas Andrade Ribeiro, en-
viado pela IM Central de Ipatinga, MG, acaba de ser aprovado para 
ingressar no mestrado em Ciências da Religião na Universidade Meto-
dista de São Paulo e cursará a graduação e a pós-graduação, con-
comitantemente, nos anos de 2013 e 2014.

O título de seu projeto é Cidade de Deus X Cidade dos Homens: 
um discurso presente nas igrejas protestantes históricas contem-
porâneas, cujo orientador é o prof. Dr. Rui de Souza Josgrilberg. 

Sua pesquisa visa abordar a influência do pensamento do impor-
tante teólogo e bispo Agostinho de Hipona, que até hoje é base para 
a teologia das igrejas oriundas da Reforma Protestante. O mestrado 
será financiado pelo CNPq, órgão do governo federal que incentiva 
a pesquisa no Brasil. 

Informou rev. Wesley Gonçalves 

Aniversário da Congregação Metodista 
em Volta Grande

No dia 20 de outubro, às 19h30, na cidade de Volta Grande, foi 
realizado um grande culto em comemoração aos 66 anos da Con-
gregação Metodista em Volta Grande.  A celebração contou com a 
presença do bispo Roberto Alves de Souza como preletor da noite.

A mensagem, dirigida pelo bispo Roberto, trouxe grande moti-
vação, com o texto de Gálatas 6.6-17;  foi declarado que, quando 
somos movidos por uma paixão, Deus opera maravilhas e que é ne-
cessário buscar uma vida santa se quisermos ver a Deus. O bispo 
finalizou dizendo que é preciso ter paixão pelo Evangelho e paixão 
pela volta de Cristo. Foi , então, um desafio pelo bispo Roberto, que 
incentivava a Igreja a continuar caminhando e crescendo.

A celebração também contou com as presenças do rev. Sávio F. 
Abreu, do rev. Welfany Nolasco e do missionário José Mauro da Silva 
Ribeiro, designado para a Congregação de Volta Grande.

Deus seja louvado pelas vitórias que a Congregação Metodista 
em Volta Grande tem conquistado!

Celebração de aniversário da 
IM Topázio acolhe convertidos

A Congregação Metodista em Topázio, MG, comemorou 27 anos 
de vida e missão durante celebração, na noite de 22 de setembro. 
O trabalho foi voltado para as pessoas não cristãs, cujo resultado, 
atraindo mais de 60 pessoas que atenderam o convite, surpreendeu 
a toda a igreja. A comunidade, que conta com 30 membros, acolheu 
165 pessoas, além de alguns irmãos e irmãs da Igreja Assembleia 
de Deus em Topázio, da IM Central em Teófilo Otoni (à qual a con-
gregação é ligada), IM Mucuri e Ponto Missionário do Fumaça. Privi-
legiaram a celebração, a revda. Débora Bluck, SD do distrito Vale do 
Rio Doce, o bispo Roberto Alves de Souza e sua esposa Marta. Cinco 
pessoas tiveram um encontro com Jesus ao responderem ao apelo do 
bispo Roberto.

Missionário: Gilson Clemente da Costa

Rafael Almeida Furtado de Oliveira,  no dia 11 de novembro, em São 
João Nepomuceno, MG. Rafael é filho do rev. Eduardo Furtado de Olivei-
ra. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a família!
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JCTEM Capacitando Jovens para Evangelização 
durante a Copa de 2014

JCTeam é um projeto para evangelizar os 
turistas durante a copa do mundo no Brasil 
em 2014, que será desenvolvido por jovens 
do Brasil e dos EUA. 

Haverá um treinamento em inglês na APU 
- Universidade Evangélica de Los Angeles, em 
julho de 2013. 

Em julho de 2014, os jovens norte-amer-
icanos virão para o Brasil e, junto com os 

daqui, partici-
parão do pro-
grama de evan-
gelização.

As estraté-
gias de evan-
gelização - ou-
treach - serão 
bem contem-
porâneas, por 
meio de serviços 
aos turistas e 
per formances 
artísticas, entre 
outras. 

O custo da 
semana de treinamento será de 300 dólares: 
refeições, hospedagem e treinamento.

- Será um tempo de comunhão e cresci-
mento para nossa mocidade. Para os 
brasileiros, também será uma oportunidade 
para aperfeiçoar o inglês.

 PRÉ-INSCRIÇÕES:  jcteam@r7.com 
 Informou: Rev. Misael Lemos

Colégio Episcopal se reúne em São Paulo para discutir a 
vida e missão da Igreja

O Colégio Episcopal da Igreja Metodista 
esteve se reunido nos dias 27 a 1° de dezem-
bro, na Sede Nacional em São Paulo. A pauta 
da reunião contemplou vários assuntos, den-
tre eles o avanço missionário, nomeações e 
designações para a Área Geral e Rede Meto-
dista de Educação.

Um dos assuntos tratados pelo Colégio 
Episcopal diz respeito à Área Nacional,  como 
sustentabilidade, organização e estrutura. Na 
pauta, o Colégio Episcopal também analisou 
as parcerias entre as Regiões Eclesiásticas e 
Missionárias, apoio às parcerias estabeleci-
das e capacitação e empoderamento de mis-
sionários/as. A Coordenação Geral de Ação 
Missionária – Cogeam, também participou 
de um dos momentos com os bispos e bispa 
para tratar assuntos administrativos da vida e 
missão da Igreja. 

Pastorais, pronunciamentos e percepções 

episcopais do contexto atual também estão 
na pauta dos bispos e bispa. Alguns docu-
mentos devem ser estudados e produzidos 
para fins de publicação. São eles:

a.Carta Pastoral para o próximo biênio;
b.Carta Pastoral chamando o povo meto-

dista para uma experiência de revitalização 
missionária;

c.Carta Pastoral sobre Compromisso So-
cial;

d.Carta Pastoral para renovação do pacto 
com Deus;

e.Carta Pastoral sobre a família;
f.Estudo da Pastoral “Para que todos se-

jam um”;
g.Carta Pastoral Urbana, marcada pelo 

acolhimento e pelo comprometimento com os 
dramas urbanos.

Foi a última reunião do ano envolvendo 
o Colégio Episcopal, Assembleia Geral (Co-
ordenação Geral de Ação Missionária - Co-
geam) e representantes do Conselho Superior 
de Administração - Consad e Rede Metodista 
de Educação.

O Colégio Episcopal da Igreja Metodista 
é formado por sete bispos e uma bispa presi-
dentes das seis Regiões Eclesiásticas e duas 
Missionárias. 

Desejamos ricas bênçãos do 
Senhor aos aniversariantes de

janeiro 2013

01/01 Ana Flávia Araújo M. Bruce
01/01 Joaquim Diogo
01/01 Ana Maria S. Raymundo
01/01 Erlon Martins dos Santos
01/01 Wesley Loureiro Venâncio
03/01 Débora Coutinho S. Ravagnani
04/01 Marlene Carneiro da Silva
05/01 Zeni de Lima Soares
10/01 Anelise Martins Silva
10/01 Carlos Henrique de Assis Silva
10/01 Jorge Alexandre Fernandes Duarte
10/01 Plinio Viana de Freitas Jr.
11/01 Aline Márcia de Melo Teixeira
11/01 Edina Nascimento Ferreira
11/01 Carlos Alexandre de C. E Silva 
12/01 Adinei da Silva Pereira
13/01 Carolina Maia Faria
16/01 Valmir Raymundo
16/01 Marco Aurélio B. Sabino
17/01 Diones Matos de Oliveira
17/01 Billy Fadel M. Rampinelli
18/01 Aline E. Neto de Menezes
19/01 Abdias Ferreira de Matos
19/01 José Maria Lyra Pilro
21/01 Denise S. Mendes
26/01 Eli Bandeira
27/01 Robert Jose Cruz da Costa
24/01 Enoca Paz de Oliveira Félix
28/01 Maria Célia de S. Fonseca
29/01 Fátima Cristina Silveira
29/01 Otávio Júlio Torres
29/01 Elias Dilem dos Santos
29/01 Alysson Ferreira de Freitas
30/01 Willians Ferreira Pires
30/01 Alexander Mendes Cunha
31/01 bispo Adriel de Souza Maia

Calendário de obrigações

janeiro
Salário ..............................07/01/2013
FGTS ................................07/01/2013
CAGED .............................07/01/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..10/01/2013 
GPS ................................. 20/01/2013
IRRF ..................................20/01/2013
PIS ....................................25/01/2013

Fevereiro
Salário ..............................06/02/2013
FGTS ................................07/02/2013
CAGED .............................07/02/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..08/02/2013
GPS ..................................20/02/2013
IRRF ..................................20/02/2013
PIS ....................................22/02/2013

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 obrigatório e mensal.
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Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior:
Vivência e experiências da formação teológica

 O Instituto Metodista Teológi-
co João Ramos Júnior viveu fases 
distintas em seu desenvolvimento 
e organização. Algumas com-
plexas como seu início porque 
a sua criação não foi idealizada 
adequadamente e o seu estabe-
lecimento, embora tangível, teve 
que ser discutido num Concílio 
Regional. Inicialmente o ingresso 
contemplou mais candidatos/
as de “vocação tardia” ou que 
tinham apenas a formação gi-
nasial. Historicamente, uma ala 
da Igreja visava descentralizar 
a educação teológica e desen-
volver um quadro pastoral mais 
afinado com as demandas e an-
seios das igrejas locais. Paralela-
mente, a região teve que manter 
a formação interna e fomentar 
a formação de bacharéis, envi-
ando pelo menos um candidato 
anualmente à Faculdade de Teo-
logia.

Havia desconfiança das lider-
anças regionais  em mandar 
alunos para a Faculdade de Teo-
logia (FATEO), crescendo o in-
teresse em instituições regionais 
p seminários, as lideranças bus-
cavam vencer a desconfiança da 
Igreja regional para retomar in-
tegralmente o envio de candida-
tos/as à Faculdade de Teologia. 
Isso se confirmou com o tempo, 
embora ainda seja estereotipada 
a formação teológica de maior 
envergadura acadêmica.

A incidência dos Planos 
Quadrienais (1974 e 1978) re-
orientava também a caminhada 
da formação teológica da Igreja 
no âmbito nacional, valorizan-
do inclusive a vocação pasto-

ral (PLANO QUADRIENAL, 
1978, p.3). No entanto, 

com os seminários re-
gionais estabelecidos, 

a Igreja teve que 
desenvolver a 

sua via 

média entre a formação básica 
dos candidatos no Seminário, 
em Belo Horizonte, e a comple-
mentação dos estudos com vista 
ao bacharelado em São Paulo. 
Há que salvaguardar a contri-
buição dos pastores suplentes 
da categoria provisionados, já 
que havia carência da formação 
de presbíteros/as, a qual favore-
ceu a plantação de muitas igre-
jas rurais e urbanas no contexto 
daquela época, como lembra o 
rev. Adahyr Cruz.

O tema do Plano Quadrienal 
de 1978 inspirou a Igreja a sair 
de suas quatro paredes: “Unidos 
pelo Espírito, metodistas evan-
gelizam”. As lideranças daquele 
momento relembram com muito 
entusiasmo esse período, o qual 
conclamou a Igreja à unidade 
no Espírito e à evangelização. 
Muitos alunos ingressavam no 
Instituto Teológico João Ramos 
Júnior durante um ano, seguindo 
para a Faculdade de Teologia, 
sem esquecer a contribuição do 
seminário para a sua formação. 
Tudo isso se relacionava com 
as alternativas oferecidas para 
o Curso Teológico Pastoral (3 
anos), abrindo espaço para a 
formação de pastores suplen-
tes e para o Curso de Bacharel 
em Teologia (5 anos), visando o 
presbiterado da Igreja. Além do 
Curso de Bacharel de Teologia, 
a Faculdade de Teologia oferecia 
também o Curso Breve de Teolo-
gia (3 anos) no mesmo espaço 
que foi destinado aos candidatos 
do Curso Teológico Pastoral, ofe-
recido apenas nas regiões.

Uma das riquezas na vida dos 
alunos e alunas no Seminário, 
naqueles tempos, era a integra-
ção da comunidade metodista 
na Grande Belo Horizonte, pro-
movida pelo Secretário Regional 
de Educação Cristã, o Diretor do 
Seminário e o bispo-presidente 

da Quarta Região Eclesiástica. 
A revda. Débora Blunck Silveira 
narra essa experiência, desta-
cando os pontos da convivência 
dos seminaristas com as igrejas 
locais (1978): 

Visitávamos as igrejas [pro-
movendo o intercâmbio da mo-
cidade. Éramos seminaristas 
[auxiliares] nas igrejas de Belo 
Horizonte – MG e chegamos a 
ir nas igrejas de Barão de Co-
cais, Raul Soares e Governador 
Valadares.  Outros seminaristas 
auxiliavam nos trabalhos nas 
igrejas de Ouro Preto, Consel-
heiro Lafaiete, Barbacena, Itabi-
ra e Santa Maria do Itabira. O 
Secretário Regional de Educação 
Cristã era o rev. Derly Araújo e o 
bispo Moacyr Louzada Machado 
era muito presente. Tinha o fa-
moso futebol no pátio do Semi-
nário. Éramos apadrinhados/as 
por pessoas das igrejas locais;

Morávamos no próprio semi-
nário, sendo que no andar de 
cima morava o rev. Adriel e a 
família. Tínhamos uma organiza-
ção para o trabalho da cozinha.

É quase impossível narrar to-
dos os detalhes da ampla camin-
hada da formação teológica 
neste contexto do nascedouro 
do IMTJRJr. Mas é possível le-
vantar as inquietações para uma 
reflexão mais holística possível 
da história do seminário, sa-
bendo que muitas outras pes-
soas poderão enviar suas con-
tribuições e levantar críticas, 
favorecendo o resgate da camin-
hada da educação teológica na 
Quarta Região Eclesiástica.

Com informações dos cléri-
gos Débora Blumck Silveira, Lino 
Estevão Magalhães Leite, Cilas 
Ferraz de Oliveira, Adahyr Cruz 
e James William Goodwin

Gercymar Wellington Lima e Silva
• Pastor da IM Eldorado e Retiro, Contagem
• Especialista em Estudos Wesleyanos
• Coordenador Regional do Ministério 
 de Arquivo e Memória da Igreja Metodista  
 4ª Região Eclesiástica
Endereço Eletrônico: gercymar@gmail.com


