
Boletim Episcopal da Igreja Metodista - Quarta Região Eclesiástica - Ano XXX - janeiro/fevereiro/março de 2013 - nº 341



Diálogo Pastoral - jan/fev/mar de 2013 - Número 341

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 - REVISÃO: Terezinha de Lisieux Batista Souza - DIAGRAMAÇÃO: Renan Cardoso
IMPRESSÃO: Gráfica 101 - Tiragem: 2.300 exemplares

Aprendi nas aulas de Antigo Testa-
mento com o amado prof. Tércio que “a 
Páscoa não é uma volta sentimental ao 
passado, mas uma memória capaz de 
resistir aos erros do presente e abrir no-
vos caminhos para o futuro. A celebra-
ção da Páscoa é um compromisso com 
o restabelecimento do estado de shalom 
e da ordem justa no mundo”.

Do hebraico “pessach”, páscoa sig-
nifica a passagem da escravidão para a 
libertação. A “passagem de Jesus Cristo” 
deste mundo para o Pai vem aprofundar 
seu significado de festa ou celebração 
da passagem da “morte para a vida”, 
das “trevas para a luz”.

A “quarta-feira de cinzas” inaugura 
um período de 40 dias de jejum, re-
flexão, quebrantamento e arrependimen-
to. É a quaresma, que vai culminar no 
domingo de Páscoa, a grande “festa da 
libertação” do povo de Deus, na qual, 
no Antigo Testamento, era sacrificado o 
cordeiro. No Novo Testamento, o cor-
deiro é substituído por “Jesus Cristo”, o 
verdadeiro “Cordeiro de Deus” que tira 
os pecados do mundo!

Este é um período histórico muito 
significativo para o povo de Deus. Na 
Bíblia, aparece a palavra “páscoa” 49 
vezes no Antigo Testamento e 31 vezes 

Os desafios da Pá
no Novo Testamento. Ela tinha um sig-
nificado profundo de libertação do povo 
hebreu dos domínios de Faraó e da 
opressão do povo egípcio, escravizando 
o povo de Deus.

No Novo Testamento, foi um marco 
de libertação do povo de Deus das furio-
sas crueldades e castigos da escravidão 
política, econômica e religiosa do Im-
pério Romano, imposta ao povo judeu. 
Mas, o que significa a “Páscoa” para o 
povo metodista hoje?

Entendendo que “a Bíblia é a única 
regra de fé e prática para os metodistas”, 
podemos afirmar que a “Páscoa” signifi-
ca, para o povo metodista, pelo menos 
três desafios: desafio da memória, desa-
fio do discipulado e o desafio do amor.

1. DESAFIO DA MEMÓRIA: 

“Todos os anos iam seus pais a Je-
rusalém à festa da páscoa” – Lucas 2.41

Cada vez que celebramos a Ceia 
do Senhor avivamos em nós as forças 
da memória e do entendimento de que 
servimos a um Deus libertador da vida 
que, na história da humanidade, sempre 
se manifestou contra todas as formas de 
opressão, escravidão e injustiça para 
trazer e manifestar a todos/as a plena 
libertação.

Essa foi uma opção clara de John 
Wesley e do povo chamado metodista 
quando iniciaram os trabalhos com 
presos, explorados, marginalizados 
e empobrecidos de Bristol e Londres. 
Ofereciam dignidade física, emocional 
e espiritual, pois sabiam que não há 
Evangelho se não for social. A verda-
deira Páscoa não é somente comida ou 
bebida, mas, sobretudo, se expressa na 
libertação total da escravidão, das tre-
vas e da morte para um novo estado de 
liberdade, luz e vida abundante.

Esse é um grande desafio da Páscoa 

para os metodistas, hoje: realizar uma 
missão integral na qual levamos aos que 
estão nas trevas da ignorância o conhe-
cimento do Jesus libertador de todas as 
formas de escravidão e opressão; uma 
Igreja do povo e para o povo. Cada vez 
que elitizamos nossas estruturas e valo-
rizamos o institucionalismo, distancia-
mo-nos das raízes de nossa verdadeira 
identidade e missão de sermos “uma 
comunidade missionária a serviço do 
povo” e para o povo.

 
2. DESAFIO DO DISCIPULADO: 

“E disse-lhes: desejei muito co-
mer convosco esta páscoa, antes que 
padeça” – Lucas 22.15

Nunca teria chegado até a nossa ge-
ração o verdadeiro significado da Páscoa 
se ele não fosse ensinado, através do dis-
cipulado, a cada cristão. Sem a prática 
do ensino através do discipulado cristão, 
as tradições e os feitos históricos de Deus 
se perdem, são esquecidos ou desvirtua-
dos.

Um verdadeiro discipulado cristão é 
um grande instrumento de transmissão 
de conhecimento e tradições bíblicas 
que geram, no coração do discípulo/a, 
uma fé prática com bases teológicas e 
doutrinárias sólidas; a soma de tudo isso 
gera uma vida de carisma e caráter.

Um grande desafio para o povo 
metodista, hoje, é um discipulado com 
essas dimensões e ingredientes. Precisa-
mos de uma geração de discípulos/as 
com carisma e caráter; precisamos de 
bases teológicas e doutrinárias sólidas 
que nos tragam o entendimento de que 
estamos aqui como resultado de uma 
história e que o futuro e a missão do dis-
cipulado dependem de nossas ações e 
práticas consolidadas a partir da Palavra 
de Deus; ou seja, uma base teológica e 
doutrinária sólidas. Isto é Páscoa.

„Antes da festa da Páscoa, sabendo 
Jesus que chegava a hora de passar deste 

mundo ao Pai, depois de ter amado os 
seus do mundo, amou-os até o extremo.‰  

João 13.1
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a Páscoa para os Metodistas de hoje.
 3.  DESAFIO DO AMOR: 

“Antes da festa da Páscoa, sabendo 
Jesus que chegava a hora de passar 
deste mundo ao Pai, depois de ter amado 
os seus do mundo, amou-os até o extre-
mo” – João 13.1 

Não há celebração da festa da 
Páscoa sem a morte do cordeiro; a morte 
do verdadeiro Cordeiro de Deus é um 
ato de entrega, de doação, de amor.

Uma velha canção de Quaresma 
afirma que “Se o grão não morrer de-
baixo da terra, não virá a espiga alegrar 
a mesa. Se o grão não resistir ao vento e 
à chuva, não terá o vinho o vigor da uva. 
Se o grão não morrer na mó do moinho, 
o corpo estará cada vez mais sozinho. 
Se o grão se entregar à força do pão, 
convívio haverá na ressurreição”. Não 
há vida sem morte; portanto, não have-
ria Páscoa sem morte do cordeiro. O 
verdadeiro Cordeiro de Deus entregou, 

doou, por amor, sua vida por toda hu-
manidade; não apenas por mim ou por 
você, mas por toda humanidade.

A morte de Jesus Cristo foi um ato 
inclusivo do amor de Deus por toda hu-
manidade, portanto, não podemos ser 
“Corpo de Cristo” isolados/as. O amor 
de Deus na vida de John Wesley e do 
povo chamado metodista no século XVIII, 
fê-los enxergar essa grande multidão de 
excluídos e marginalizados. A Páscoa 
foi celebrada e incluiu a todos/as pelas 
ruas, povoados e cidades; pela nação.

Somos desafiados, como povo meto-
dista, a abrir os nossos olhos e corações 
para enxergarmos, com ações práticas, 
uma enorme multidão de excluídos ao 
nosso redor. Assim, transformaremos o 
mundo em nossa verdadeira paróquia.

Enfim, não será possível celebrar a 
verdadeira Páscoa sem entender que 
o Cordeiro, o Pão e o Vinho, são para 

todos/as; é uma festa inclusiva a favor 
da libertação, da luz, da vida e da res-
surreição em Jesus Cristo, nosso grande 
discipulador e mestre por excelência.

 De seu pastor, bispo Roberto Alves 
de Souza.
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 Festa da multiplicação Igrejas locais PRAM  - Discipulado

 Projetos para Comemoração do Dia da Juventude (proje-
tos missionários, campanha de doação de sangue, etc.)

Igrejas locais e Distritos Federação de Jovens

01 Dia Mundial de Oração Igrejas locais Pastores/as e Mins. Oração

02  John Wesley [† 1791]   

02 Reunião da Federação Metodista de Mulheres Sede Regional Federação de Mulheres

03-10 Semana de Oração e Jejum do Jovem Metodista Igrejas locais Pastores/as e Jovens

08 Dia Internacional da Mulher Igrejas locais Coord. Reg. Ação Social

09 Dia dos Primeiros Metodista Brasileiros   

12-14 Reunião da Câmara de Discipulado Manhuaçu Câmara Reg. de Discipulado

16 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.

16-17 Reunião Departamentos Regionais Trabalho com Crianças Sede Nacional CNTC

16-17 Comemoração do Dia do Jovem Metodista Igrejas locais Pastores/as e Jovens

19-20 Treinamento de Estatística Sede Regional Destritos

20-21 Reunião Departamento Nacional de Música e Arte Sede Nacional Sede Nacional

22-23 Reunião Coordenadores Expansão Missionária Sede Nacional Coord. Naconal

29 Concentração Distrital Paixão de Cristo IM Central BH Pastor Local

31 Domingo de Páscoa Igrejas locais Pastores/as

31 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Leste da Zona da 
Mata

Federação de Mulheres

Período Atividade Local Responsável
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IM Triângulo recebe moção de aplauso Pastor metodista é homenageado 
com cidadania carangolense

A Igreja Metodista no Triângulo foi homenageada com uma 
Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores de Carangola, MG, 
pela emancipação e os serviços prestados à comunidade. A soleni-
dade ocorreu no dia 20 de junho, seguindo proposta elaborada pelo 
vereador Luciano Amaral (PDT, MG), que foi aprovada por unanimi-
dade. Na cerimônia, além do rev. Ozéas Alvarenga e família, estava 
presente boa parte da igreja local. Em seu discurso, Amaral afirmou 
que “a igreja tem sido um referencial positivo e benéfico no bairro, 
contribuindo em prol da boa formação e conduta de muitas pessoas, 
e que a emancipação reforça essa convicção”. Já o rev. Ozéas regis-
trou seu louvor a Deus pelos “líderes e pastores que passaram pela 
igreja, pregando um evangelho formador de caráter e apreciado por 
muitos, além de contribuírem para que esse momento fosse uma rea- 
lidade na história e na vida da igreja. E que, hoje, o seu desejo é 
manter o mesmo espírito e visão acolhedora, empreendedora e cres-
cente da igreja”.

Em Sessão Solene, 
realizada no dia 27 de 
dezembro de 2012, no 
Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Carangola, foi 
conferido ao rev. Már-
cio Abreu de Freitas, da 
Igreja Metodista Central 
em Carangola, o título 
de Cidadania Caran-
golense. A resolução nº 
022/2012, que conce-
deu o título, foi de auto-
ria do vereador Otávio 
Fonseca de Oliveira e 
aprovada por unanimi-
dade. Nas palavras do 
presidente da Câmara, 
vereador Carlos Au-
gusto Ribeiro Benedito, 
“o título de Cidadania 
Carangolense é uma ho-

menagem conferida pela Câmara Municipal a pessoas que, mesmo 
nascidas em outros municípios, demonstram, por meio de sua conduta 
e trabalho, seu amor e respeito por Carangola. É a forma pela qual o 
Poder Legislativo, em nome do povo carangolense a que representa, 
adota estas pessoas como legítimos conterrâneos”. 

abril

 Festa da multiplicação Igrejas locais PRAM  - Discipulado
02-04 Reunião Coordenadores Regionais Discipu-

lado
Sede Nacional CND

06-07 Encontro Distrital de Homens Distritos Belo Hori-
zonte

Federação de Homens

13 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Centro Lito-
ral ES

Federação de Mulheres

14 Dia do Bispo/a e do Pastor/a Metodista Igrejas locais Pastores/as
19 Feriado - Dia do Índio   
20 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.
20 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Zona da 

Mata
Federação de Mulheres

21 Feriado – Tiradentes   
22 Descobrimento do Brasil   

26- 28 Capacitação Liderança Caminhada para 
Emaús

Fazendinha Izabela 
Hendrix

Coord. Reg. Caminhada 
para Emaús

27 Encontro Distrital Sociedade de Mulheres Distrito Sul do ES Federação de Mulheres
30 II Conferência Regional de Discipulado IM Central BH Câmara de Discipulado

Período Atividade Local Responsável
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Bispo Roberto acolhe Bispo Josué na Sede Regional

Equipe de comunicação tem nova integrante

Graça e Paz!
Meu nome é Thamara Nunes Guimarães, sou estudante 

de Relações Públicas pelo Centro Universitário Una e estou no 3ª 
Período da graduação.  Sou metodista de berço e frequento a Igre-
ja Metodista em Santa Efigênia - BH.  Trabalho na Sede Regional 
4ªRE há quase dois anos e, hoje, faço parte da Comunicação da 
4ªRE como estagiária. Dentro da área,  participo do conselho edi-
torial do Diálogo Pastoral e  atuo como redatora. Atualmente, a 
4ª Região possui um novo portal (4re.metodista.org.br), no qual 
contribuo com a manutenção e inserção  de notícias e conteúdos.  
Trabalhando na área de comunicação, colaboro para que tenham-
os um canal cada vez mais sólido e eficaz dentro de nossa Igreja. 
E-mail para contato:  comunica@4re.metodista.org.br

O bispo Josué Adam Lazier visitou as instalações da Sede Regional 
da Quarta Região Eclesiástica na manhã e tarde do dia 30 de janeiro. 
Esta foi a primeira visita oficial do bispo Josué à região desde 2007, 
uma vez que sua agenda não lhe permitiu participar da solenidade de 
inauguração da sede em agosto.

Convidado pelo bispo Roberto, os dois se reuniram no gabinete 
episcopal pela manhã. Após o almoço, visitaram as instalações da 
nova sede, um sonho que teve início no episcopado do bispo Josué,  
e também a Tenda Missionária.

Lazier destacou sua alegria ao reencontrar-se com a região que 
presidiu entre 1998 e 2006: “É o primeiro convite oficial. Foi muito 
bom conhecer a Sede Regional e a nova realidade, ter esse contato 
com o bispo Roberto e rever colegas com quem trabalhei”. 

O convite do bispo Roberto teve como objetivo oferecer ao colega 
a oportunidade de conhecer o resultado de seu esforço. A necessi-
dade de a região ter uma sede própria, com espaço para atender às 
demandas de trabalho, foi percebida no episcopado do bispo Josué. 
Lançado o desafio, algumas medidas foram tomadas visando angariar 
os recursos. A primeira delas foi a Campanha das Pulseiras, com a 
conscientização da região pela necessidade de um novo espaço. Em 
seguida foi buscado um empréstimo junto ao Centro Ecumênico de 
Apoio ao Desenvolvimento (Ceade).

Posteriormente, visando trabalhar o repasse do Instituto Metodista 
Izabela Hendrix, foi oferecido o prédio do bairro Cachoeirinha para 
atender ao processo de expansão da instituição. Com a locação do 
espaço físico, o Izabela Hendrix quitou o financiamento e empreen-
deu uma significativa reforma no prédio, que deu a versão final das 

instalações que foram posteriormente utilizadas para abrigar a Sede 
Regional.

Esse reconhecimento da contribuição pastoral, missionária e ad-
ministrativa do bispo Josué, ao sonhar e planejar a nova sede region-
al, traduziu seu sentimento: “Foi uma atitude muito bonita. A visita me 
fez muito bem”, enfatizou. 

Memória 
Durante seu episcopado na Quarta Região, o bispo Josué de-

dicou-se em diversas frentes de atuação. Sua visão administrativa 
também se demonstrou na preocupação do potencial missionário da 
região,  limitado devido ao modelo de orçamento exigente para as 
igrejas locais. Uma das contribuições foi tentar equacionar a questão 
missionária num patamar viável com o orçamento das igrejas, visando 
reduzir despesas administrativas.

Com o programa Sede Itinerante foi possível levar todo o staff da 
Sede Regional para atender à demanda das igrejas locais, buscando 
resolver os problemas como procurações, relatórios, estatísticas, aten-
dimento pastoral, além da forte mobilização dos SD’s nos encontros.

Outra ênfase deu-se na questão pastoral. Foi desenvolvido um 
amplo programa de pastoreio que concentrou esforços para encon-
tros e atividades voltadas para os clérigos, seus cônjuges e seus filhos, 
o que permitiu trabalhar diversas questões. Nos mesmos moldes, foi 
desenvolvido um programa junto aos filhos e filhas de pastores e pas-
toras, com encontros que trabalharam os dilemas das relações famili-
ares, com a igreja, identidade e autoestima. 

O Programa junto aos Novos Pastores e Pastoras foi estabelecido 
visando ajudar os novos clérigos a compreender o novo momento de 
sua vocação. Seguiu-se também um programa de acompanhamento 
aos acadêmicos na Fateo e foram dadas oportunidades para os novos 
clérigos exercerem liderança sem, contudo, deixar de privilegiar os 
mais experientes.

Na questão missionária a prioridade foi trabalhar o sul de Minas 
com um fundo missionário,  além de despertar os distritos para novos 
projetos. Com o Programa de Revitalização de Igrejas, foram feitos 
encontros de capacitação de clérigos, além do apoio financeiro e pro-
gramático para igrejas com arrecadação inferior a R$ 3 mil. Houve 
também uma valorização do Diálogo Pastoral, com ênfase nos textos e 
reflexões, bem como estímulo às publicações pastorais, visando torná-
las instrumento de comunicação às igrejas.

Atualmente, o bispo Josué ocupa a Pró-reitoria de Extensão e As-
suntos Comunitários da Universidade Metodista de Piracicaba. Du-
rante quatro anos, coordenou a Pastoral Escolar e Universitária da 
instituição e lecionou na Fateo até dezembro de 2012. Em 2010, 
lançou o livro Educação na Bíblia, pela Editeo. 

José Aparecido

Formandos são credenciados 
para atos pastorais

Três novos formandos acabam de ser credenciados pelo bispo 
Roberto Alves de Souza para atuarem nas funções pastorais na Igreja 
Metodista.

Diviraldo da Silva (IM Central de Gov. Valadares), Douglas 
Chempe Torres da Silva (IM Carangola) e Leandro Vargas Gerra (IM 
Alegre, ES) tornaram-se aspirantes à Ordem Presbiteral, em cerimô-
nia realizada Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, na noite 
de 27 de janeiro. Eles se formaram em 2012 na Fateo e já estão 
nomeados, contribuindo para o avanço missionário da Região. Da-
mos as boas-vindas aos novos aspirantes, desejando-lhes as mais 
ricas bênçãos de Deus para a atuação pastoral na Quarta Região 
Eclesiástica.

Informou: rev. Wesley Gonçalves Santos
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Fundação Metodista em Nova Almeida é notícia na Gazeta
A Fundação Metodista em Nova Almeida abriga o Projeto Es-

porte Pela Paz, em convênio com a Secretaria Estadual de Esportes 
do ES. Nele, mais de cem crianças frequentam a escolinha de fute-
bol, que tem como intuito um trabalho de socialização, formação 
de valores éticos e morais, e, sobretudo, resguardar as crianças das 
más influências das ruas. O Acampamento Metodista está localizado 
no município de Serra, ES, próximo a uma região que possui altos 
índices de risco social.

No domingo, dia 16/12/2012, os garotos da escolinha fizeram 
a preliminar da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Soçaite, 
que gerou notícia no Jornal A Gazeta (Link: http://gazetaonline.
globo.com/_conteudo/2012/12/esportes/_esportes/1382288-rio-
branco-projecta-leva-o-bi-no-brasileiro-de-futebol-socaite.html.)

Não foi possível ganhar a partida, mas a maior vitória foi a par-
ticipação e a oportunidade dada às crianças e aos organizadores, 
que se empenharam em oferecer o melhor.

Parabéns aos garotos, ao Mauri Ferreira, administrador local, e 
a toda a equipe da Secretaria de Esportes.

Informou: Amós Teixeira da Silva - Diretor-presidente da Funda-
ção Metodista

IM Guaçuí inaugura congregação 

A Igreja Metodista em Guaçuí trabalha, através de suas con-
gregações, cumprindo o chamado missionário de Jesus. Fiel a este 
chamado, no dia 03 de novembro de 2012, inaugurou a Congrega-
ção Metodista no Bairro Nova Guaçuí, na qual 17 membros da 
igreja-sede trabalharão e servirão.  

O culto foi impactante! O louvor, ministrado por Miguel e Núbia, 
levou os irmãos a cantar, dançar e se emocionarem com o mover do 
Espírito Santo no meio da congregação. 

Contando com a presença do reverendo João Marcos Garcia de 
Matos, superintendente distrital, e da reverenda Elizabete Altino, a 
congregação recebeu orações e palavras de fé. A Palavra ministrada 
inspirou a todos com o tema “Nós cavamos os poços e Deus se en-
carrega de enviar água para enchê-los”. 

O momento da consagração dos obreiros locais: Jodeias Pinhei-
ro, Evangelista; Joilte Francisco Pinheiro, coordenador de Patrimônio 
e Finanças; Jussara Pavese, coordenadora das Crianças e Escola 
Dominical; Onésio Delfino de Lima, coordenador de Ação Social, 
foi especial. Eles fizeram os votos, comovidos com a grandiosa opor-
tunidade que Deus lhes concedia de poder servi-Lo na liderança de 
Sua casa.

A pastora local, reverenda Raquel Pontes Ferreira, encerrou o 
culto com o comissionamento de todos os presentes, lendo o texto 
bíblico da Grande Comissão: “Ide por todo o mundo e fazei discípu-
los de todas as nações” (Mt 28, 19a). 

Informou: pastora Raquel Pontes Ferreira

Seminaristas recebem visita do assessor episcopal
Marcando o início da 

caminhada letiva dos semina-
ristas da 4ª Região no ano de 
2013, o assessor episcopal, 
rev. Wesley Gonçalves, visi-
tou a Faculdade de Teologia 
nos dias 19 e 20 de fevereiro. 
Foram realizadas reuniões in-
dividuais com os seminaristas 
para orientação e avaliação 
do desempenho acadêmico 
de 2012. Além de ter sido um 
tempo oportuno de pastoreio, 
também ocorreu uma reunião 
com todos os seminaristas da 
modalidade presencial, na 
qual foi feita uma breve re-
flexão em Marcos 3.13-15, a respeito da vocação pastoral requerida 
daquele que foi chamado, que chama a um compromisso, primeira-
mente com Deus que chama e vocaciona, com a igreja que espera 

ter um líder segundo o exem-
plo de Jesus, o Bom Pastor, e 
também com o mundo, que é 
um verdadeiro campo de tra-
balho, assim como declarou 
John Wesley: “o mundo é a 
minha paróquia”.  O asses-
sor compartilhou, também, 
notícias da região e acolheu 
oficialmente os novos alunos 
da 4ª Região: Anderson Luiz 
R. Santos (São João Nepomu-
ceno / MG), Antônio Carlos 
de Souza Prado (Além Paraí-
ba / MG), Ana Cláudia Souza 
de Assis (Vitória / ES) e Filipe 
Mascarenhas (Montes Claros 

/ MG). Graças a Deus or este tempo e que Ele continue a derramar 
bênçãos sobre a vida do povo metodista na 4ª Região Eclesiástica. 

Informou: Ana Cláudia Souza de Assis
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Instituto Metodista Teológico 
João Ramos Jr. inaugura mais um 

núcleo no ES
O IMTJRJr. celebra, com alegria, a criação de mais um Núcleo 

Teológico Distrital no Sul do Espirito Santo.
A revda Raquel Pontes Ferreira, coordenará o mesmo, assessorada 

pelo rev. Billy Fadel. O Núcleo funcionará em Guaçuí e será chamado 
Núcleo Teológico Distrital do Caparaó. Será coberta, assim, uma área 
importante no ES, com muitas congregações, e necessita reforços.

Como parte de uma Igreja conexional, o Núcleo com as orações 
dos irmãos e irmãs em favor desta nova iniciativa. Em Vermelho, Dis-
trito  de Muriaé, sob a coordenação da irmã Andrea Navarro, um belo 
grupo de alunos continua a preparar-se no Curso de Evangelistas. A 
formatura está prevista para 5 de maio de 2013.

Igrejas de Barbacena e Santos Dumont 
realizam intercâmbio

Aconteceu um intercâmbio das Igrejas Metodistas de Barbacena 
e Santos Dumont nesse carnaval/ 2013. O encontro, que ocorreu no 
IFET, Campus Barbacena, durante 4 dias e contou com a presença de 
80 participantes e a presença da pra. Rosemary Barbosa (Barbacena) 
e do pr. Jânio Quadros Paradela (Santos Dumont) . 

O acampamento foi marcado por bênçãos e vitórias, muita co-
munhão e diversão. “Vivemos o sobrenatural de Deus em tudo, prin-
cipalmente em nossas vidas! Deus foi maravilhoso conosco, e não 
existem palavras para agradecê-lo!”

Informou: Carolina da I.M. Santos Dumont.

Teologia EAD da FaTeo está entre os cursos a distância com nota máxima do MEC
Dos 1.207 cursos de graduação a dis-

tância registrados no MEC (Ministério da 
Educação), somente 13 são considerados de 
excelência.

Foram considerados os que obtiveram 
nota máxima (5) nos índices CPC (Conceito 
Preliminar do Curso), baseado na avaliação 
de documentos, e CC (Conceito de Curso), 

definido após avaliação in loco do curso por uma comissão do MEC.
O sistema de pontuação é em ordem decrescente e dividido em 

cinco classificações: excelente (5), muito bom (4), suficiente (3). Cur-
sos com nota abaixo de 3 são reprovados pelo MEC.

Atualmente, há 89 cursos EAD com nota 4 e 160 com nota 3. 
Outros 60 cursos foram reprovados pela avaliação do ministério.

Veja abaixo os cursos a distância com nota máxima no MEC:
- Administração - UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)

- Administração - UnB (Universidade de Brasília)
- Ciências - USP (Universidade de São Paulo)
- Gestão Comercial - Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense)
- Gestão de Micro e Pequenas Empresas - UNISUL (Universidade do 
Sul de Santa Catarina)
- Gestão da Tecnologia da Informação - UPF (Universidade de Passo 
Fundo)
- História - PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)
- Letras - UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)
- Música - UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
- Pedagogia - UFScar (Universidade Federal de São Carlos)
- Processos Gerenciais - Ebape (Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas)
- Sistemas de Computação - UFF (Universidade Federal Fluminense)
- Teologia - Umesp (Faculdade de Teologia da Igreja Metodista/Uni-
versidade Metodista de São Paulo)

Fontes: UOL 11/02/2013 - e-MEC

Campanha Jovem Metodista 2013
No mês de março 

comemora-se o Mês do Jo-
vem Metodista e, por isso, 
a Confederação Metodista 
de Jovens preparou um mês 
inteiro de atividades para se-
rem implantadas nas igrejas 

locais. A proposta é bem simples e adaptável para qualquer comuni-
dade.  A intenção é marcar esse período, sob o tema “Tudo ou Nada”, 
em 4 áreas – oração, celebração, serviço e evangelização.

1) Semana de Oração – 3 a 10 de março
Semana de oração e jejum em favor da juventude brasileira e 

metodista
Foco: piedade, avivamento, oração, intercessão e busca da Pa-

lavra
“E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e 

todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a 
Palavra de Deus.” – Atos 4.31

2) Culto e Oferta do Dia da Mocidade – 16 de março 
Celebração missionária do Dia do Jovem Metodista. Oferta para 

projetos missionários da juventude metodista.
Foco: diversidade, comunhão, unidade, conexão, serviço, doação 

e missão
“Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento 

do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa 
de Cristo.” – Ef. 4.23

3) Doação de Sangue – 23 de março
Foco: serviço e entrega
“Conhecemos o amor nisto: que Ele deu a sua vida por nós, e nós 

devemos dar a vida pelos irmãos

04) Culto do Amigo – 30 de março
Culto do amigo – esse é o dia para compartilhar a sua fé em 

Cristo!
Foco: evangelização, relacionamentos, compartilhar a fé.
As informações sobre a campanha e sobre o Dia da Mocidade 

estão sendo atualizadas no site e também no Facebook: 
http://www.facebook.com/juvmetodista?fref=ts
http://www.juventudemetodista.org.br/home/
Informou: Simone A. M. Pereira
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Acadêmicos da 4… RE são credenciados 
para atuar pastoralmente

No domingo, 09/12/2012, os/a seminaristas Anderson Cleiton 
(Nova Jerusalém – São João Nepomuceno, MG), Anna Karolyna 
(Nova Canaã – Cachoeiro de Itapemirim, ES), Diego Lopes (Vermelho 
– Muriaé, MG) e Felipe Bagli (Porto – Muriaé, MG) foram creden-
ciados pelo bispo José Carlos Peres para funções pastorais na Igreja 
Metodista, na categoria de “Pastores Acadêmicos”. Portanto, a par-
tir dessa data, estão aptos a exercerem, nas comunidades locais nas 
quais foram nomeados, todas as funções e atribuições pastorais. O 
ato de credenciamento pastoral aconteceu em um culto de louvor a 
Deus na Igreja Metodista no Brás, contando com a presença de várias 
igrejas locais da 3ª RE, representadas pelos diversos leigos e pastores 
que ali estiveram. Foi um momento marcante na vida de nossos semi-
naristas e de extrema importância nesse processo de formação. Roga-
mos ao Senhor que os fortaleça nesse novo desafio que os aguarda 
no próximo ano.

Informou: rev. Wesley Gonçalves Santos

Novos emails 4…RE
Dando continuidade aos avanços do GI (Gestão de Igrejas Metodistas), informamos os 

novos emails para contatos da 4ªRE:

bispo@4re.metodista.org.br  Bispo 
coream@4re.metodista.org.br  Coream
recepcao@4re.metodista.org.br  Recepção da sede 4ªRE
comunica@4re.metodista.org.br Comunicação 4ªRE
encontros@4re.metodista.org.br ENCONTROS
fundacao@4re.metodista.org.br  Fundação Metodista Ação Social e Cultural
homens@4re.metodista.org.br Sociedade M. de Homens
instituto@4re.metodista.org.br Inst. Met. Teológico João Ramos Jr.
acaosocial@4re.metodista.org.br Ação Social
auxtesouraria@4re.metodista.org.br Auxiliar Tesouraria
secretariainss@4re.metodista.org.br INSS
secretaria@4re.metodista.org.br Secretária do Gabinete Episcopal
informatica@4re.metodista.org.br Informática
administracao@4re.metodista.org.br Administração
tesouraria@4re.metodista.org.br Tesouraria
aim@4re.metodista.org.br AIM
eventos@4re.metodista.org.br Eventos
 
Você, Igreja e pastor/a, que ainda não tem o seu email no novo formato @4re.meto-

dista.org.br, por favor, entre em contato conosco (informatica@4re.metodista.org.br)

Vamos, juntos, construir uma comunicação sólida e efi caz!

Missão no Haiti rende frutos
De 28 de janeiro a 08 de fevereiro, 17 pessoas, lideradas pelo 

pastor Roberto Lugon, participaram do projeto Haiti 2013. A missão 
foi implantar uma escola de música e arte para crianças, jovens e ado-
lescentes, além de visitas os orfanatos e projetos apoiados pela Igreja 
Metodista em Carlos Prates. O Ministério Arte e Mensagem, da Igreja 
Metodista em Inconfidentes, foi o responsável pela implantação da Es-
cola de Música e Arte. Foram ministradas quatro plataformas: Teatro, 
Circo, Dança e Música. Nas visitas aos projetos e orfanatos, além do 
amor e esperança, foram distribuídos alimentos, 250 sandálias (Proje-
to sandals of love ) e ministrações nos batalhões do Exército Brasileiro.

Graças a Deus, foram formados 26 alunos e uma casa foi aluga-
da, em parceria com a missão MAIS no Mundo, que vai abrigar os 
projetos de arte e música com crianças, jovens e adolescentes. Mais 
informações com o rev. Roberto Lugon pastorlugon@hotmail.com

GI (Gestão de Igrejas Metodistas) 
Todo processo de aprimo-

ramento requer trabalho e cui-
dados. Com o novo sistema GI 

(Gestão de Igrejas Metodistas) não é diferente.
Como corpo de Cristo em uma só Igreja, devemos trabalhar em 

unidade. Para alcançar tal objetivo, são necessárias ferramentas; en-
tretanto, qual o valor das ferramentas se não há trabalhadores sufici-
entes nos campos? (Mt 9.37,38).

Vemos, então, a latente necessidade de envolver toda a Igreja 
em encontros de capacitação. O intuito é promover a integração do 
Sistema de forma uniforme dentro das Igrejas, para que andemos jun-
tos e em sintonia, acompanhando, assim, os avanços legislativos e 
tecnológicos presentes em nosso meio.

Dentro do ano de 2013 já foram realizadas diversas capacitações. 
A meta é alcançar todos os Distritos dentro do período de 6 meses (até 
junho/13). Caminharemos em unidade! Contamos, assim, com seu 
comprometimento. Então participe, divulgue, faça parte! 

Thamara Nunes Guimarães - Comunicação 4ªRE 

Calendário de obrigações

março
Salário ..............................06/03/2013
FGTS ................................07/03/2013
CAGED .............................08/03/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..08/03/2013
RAIS ..................................08/03/2013
GPS ..................................20/03/2013
IRRF ..................................20/03/2013
PIS  ...................................25/03/2013

abril
Salário ..............................05/04/2013
FGTS ................................05/04/2013
CAGED .............................05/04/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..10/04/2013
GPS ..................................19/04/2013
IRRF ..................................19/04/2013
PIS ....................................25/04/2013

Pedimos às igrejas que nos enviem todos 
os DARF´s de tributos federais recolhi-
dos, mesmo se for devido e não recolhi-
do, pois a DCTF é obrigatória e mensal.
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Instituto Teológico João Ramos Jr - Cursos em 2013
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL (POV)

O curso já está em andamento. Os próximos encontros serão: 
16/03 - 20/04 - 18/05 - 15/06 - 17/08 - 21/09 - 19/10. Os encon-
tros serão realizados no novo endereço do  Instituto:

Rua Iribá, 68 – Cachoeirinha
Belo Horizonte - MG - Cep 31130-700
Fone: 31 3241.4459
instituto@4re.metodista .org.br CURSO REGULAR DE MISSÕES 

COM ÊNFASE EM PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Oferecido em regime semi-extensivo, com encontros trimestrais, 

de sexta-feira a domingo;  em cada encontro o/a aluno/a fará duas 
disciplinas, correspondendo a um módulo.

O curso constará de 16 disciplinas, em 08 módulos, e TCC cor-
respondendo a 240 H/a.

Em nível de 1° grau, o mesmo terá duração de dois anos.
LOCAL: O curso será ministrado nas instalações do acampamento 

Gerizim, da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte e, em parceria 
com a mesma.

INVESTIMENTO: R$250,00 por módulo, com hospedagem e ali-
mentação.

INICIO PREVISTO: 31 de março de  2013

CURSO REGULAR DE MISSÕES COM ÊNFASE 
EM PLANTAÇÃO DE IGREJAS

Oferecido em regime semi-extensivo, com encontros trimestrais, 
de sexta-feira a domingo;  em cada encontro o/a aluno/a fará duas 
disciplinas, correspondendo a um módulo.  O curso constará de 16 
disciplina,s em 08 módulos, e TCC correspondendo a 240 H/a. 

Em nível de 1° grau, o mesmo terá duração de dois anos.
LOCAL: O curso será ministrado nas instalações do acampamento 

Gerezim, da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte e em parceria 
com a mesma.

INVESTIMENTO: R$250,00 por módulo, com hospedagem e ali-
mentação.

INICIO PREVISTO: 31 de março de  2013 
 CURSO DE EVANGELISTA
O curso tem como objetivo capacitar e aperfeiçoar leigos e leigas 

vocacionados para o trabalho evangelístico e missionário a partir da 
igreja local.

O curso é modular. São módulos acompanhados de leituras e 
tarefas em casa.

O curso terá a duração de 4  meses; UM SÁBADO AO MÊS                
Datas: Matrículas abertas desde já;                                                    

Realização: 10 de março a 30 de junho/13.
INVESTIMENTO: 4 parcelas mensais de $50.00
                            

MÓDULOS PARA IGREJAS LOCAIS
Capacitação de leigos nas Igrejas Locais, por meio de módulos 

práticos, para aplicação imediata na comunidade: Professores de Es-
colas Dominicais; Pregação; Visitação e Capelania; Prática de Evan-
gelismo Pessoal; Liderança Cristã.

REALIZAÇÃO: Após agendamento com as igrejas interessadas.
INVESTIMENTO: Passagens e hospedagem dos preletores. 
 CURSO DE EVANGELISTA
O curso tem como objetivo capacitar e aperfeiçoar leigos e leigas 

vocacionados para o trabalho evangelístico e missionário a partir da 
igreja local.  O curso é modular. São módulos acompanhados de 
leituras e tarefas em casa. O curso terá a duração de 4  meses; UM 
SÁBADO AO MÊS

Datas: Matrículas abertas desde já;                                                      
Realização: 10 de março a 30 de junho/13.
INVESTIMENTO: 4 parcelas mensais de $50.00

CURSO BÍBLICO POR CORRESPONDÊNCIA
O curso é oferecido  03(três) Módulos: Novo Testamento , Velho 

Testamento e Missões .Todos com 15 Lições, acompanhadas de um 
questionário.

Ao final de cada módulo, o (a) participante receberá um certifi-
cado.

 INVESTIMENTO:Valor: $50,00
TODOS OS CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO IMTJRJr   SÓ 

SERÃO OFERECIDOS PARA UM MÍNIMO DE 15 ALUNOS. 
CURSO DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA  COM ÊNFASE EM PLANTA-
ÇÃO DE IGREJAS

Oferecido em nossos núcleos teológicos em 12 módulos
Objetivo: proporcionar uma visão mais ampla sobre missões para 

os alunos, capacitando e treinando-os de forma que sejam levados 
aos campos missionários em nossas cidades, em nossa nação e outros 
países..

NÚCLEOS TEOLÓGICOS: VALADARES, VALE DO AÇO, MURIAÉ, 
VITÓRIA, CACHOEIRO DO. ITAPEMIRIM, CAPARAÓ, LINHARES.

CURSO DE EVANGELISTA
O curso tem como objetivo capacitar e aperfeiçoar leigos e leigas 

vocacionados para o trabalho evangelístico e missionário a partir da 
igreja local.  O curso é modular. São módulos acompanhados de 
leituras e tarefas em casa. O curso terá a duração de 4  meses; UM 
SÁBADO AO MÊS

Datas: Matrículas abertas desde já;                                                      
Realização: 10 de março a 30 de junho/13.
INVESTIMENTO: 4 parcelas mensais de $50.00

CURSO DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA  COM ÊNFASE EM 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

Oferecido em nossos núcleos teológicos em 12 módulos
Objetivo: proporcionar uma visão mais ampla sobre missões para 

os alunos, capacitando e treinando-os de forma que sejam levados 
aos campos missionários em nossas cidades, em nossa nação e outros 
países..

NÚCLEOS TEOLÓGICOS: VALADARES, VALE DO AÇO, MURIAÉ, 
VITÓRIA, CACHOEIRO DO. ITAPEMIRIM, CAPARAÓ, LINHARES.
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II Congresso de Discipulado
Data: 30 de abril, 01 e 02 de maio de 2013.
Local: Igreja Metodista Central de Belo Horizonte/MG
Tema: Células que plantam Igrejas, Igrejas que conquistam cidades.

• Preletores:  Bispo João Carlos Lopes e equipe da 6ª região 
(Igreja Metodista)

Pr Paulo Mazoni (IBC/BH). 
• Louvor:   Central de Adoradores (IBC/BH) e  Banda Lamp 

(Igreja Metodista).
• Investimento:  R$ 120,00 (Participação, material, alimenta-

ção e hospedagem).
A Inscrição somente será confirmada após o envio do compro-

vante de depósito para o e-mail: eventos@4re.metodista.org.br
O depósito deverá ser feito até o dia 15 de abril na seguinte conta, 

em nome da Associação da Igreja Metodista:  Banco Bradesco Agên-
cia: 0465-0 Conta Corrente: 363887-1

• Inscrições: Para fazer a sua inscrição você deve preencher o 
formulário online através do site da Região (4re.metodista.org.br), que 
direcionará o link para o formulário. 

• Hospedagem: No ato da sua inscrição você deve indicar a 
necessidade de hospedagem durante a Conferência. A hospedagem 
oferecida pela organização da conferência será na Fundação Meto-
dista (Bairro São Gabriel), em salas de aula das Igrejas Metodistas 
de BH (será necessário trazer colchonete) ou em casas de famílias 
metodistas parceiras. Em todas as opções acima será necessário trazer 
roupa de cama.

• Ofi cinas: Durante a conferência serão oferecidas oficinas para 
capacitação e aprofundamento dos conteúdos. As oficinas terão os 
seguintes temas:

1. Células que plantam Igrejas - Plantação de Igrejas através de 
células.

2. Célula, o que é isso? Como implantar células na sua igreja.
3. Transição - Como realizar uma transição madura e consciente.
4. Treinamento de Líderes - Como implantar e desenvolver a Es-

cola de Discípulos.
5. Discipulado e Crescimento da Igreja - Como levar a igreja a 

crescer pelo discipulado.
6. Consolidação - Cuidando dos novos convertidos e fechando a 

portas dos fundos da Igreja.
Todos poderão participar de até duas oficinas. No ato da sua in-

scrição, o participante indicará, por ordem de sua preferência,  as três 
oficinas de maior interesse. Caso as vagas da sua primeira opção já 
tiverem preenchidas, automaticamente o alocaremos na segunda ou 
terceira opção.

Para mais informações acesse: 4re.metodista.org.br 

Líderes da juventude metodista se reúnem em São Paulo
A diretoria da Confederação Metodista de Jovens se reuniu nos 

dias 15 a 17 de fevereiro na Sede Nacional em São Paulo.
O objetivo da reunião foi trabalhar nos últimos detalhes do pró-

ximo TREINA JOVEM, que será realizado no Acampamento da MPC, 
em Belo Horizonte, com a presença dos bispos João Carlos e Roberto 
Alves, pastor e cantor Adhemar de Campos, Pedro do Borel, Ministério 
Portas Abertas, Atletas de Cristo, Marcelo Gualberto (Diretor da MPC 
– Mocidade para Cristo), entre outros.

A reunião contou com a presença do ex-jogador de Basquete, 
Fernandão, do Ministério Atletas de Cristo. A participação dele foi 
para tratar sobre a parceria com a Confederação de Jovens acerca da 
participação da juventude metodista na Copa das Confederações de 
2013, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.

Participou da reunião, também, a jovem Hayley Moss, presidente 
da Juventude Metodista da Inglaterra, que esteve compartilhando so-
bre o trabalho dos jovens daquele país e conheceu a estrutura de 

trabalho da Confederação de Jovens do Brasil.
Os participantes da reunião receberam o reverendo Éber Borges, 

que conduziu a devocional e falou da importância do Plano Nacional 
Missionário da igreja e também o bispo Adonias do Lago, que, de 
passagem por São Paulo, visitou os jovens ali presentes.

Clique aqui para visualizar as fotos da reunião.
 Informou: Júlio Cesar Guimarães 

Nasceu na cidade de Zurique, Suíça, STEPHAN  FERBER PARADELA, filho  
de Ermiton  M. Paradela e Heidi F. Paradela. Ele é o 1º neto do rev. Janio 
Quadros Paradela.
Rogamos ricas bênção de Deus sobre toda a família.
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ATO EPISCOPAL 001/13
  

O Bispo Presidente da Igreja Metodis-
ta na Quarta Região Eclesiástica, REVMO. 
ROBERTO ALVES DE SOUZA, no uso das 
atribuições que lhe conferem os Cânones 
da Igreja Metodista, publica a nomeação 
da Câmara Regional de Discipulado, a 
saber:

COORDENADOR REGIONAL: 
Rev. Fernando Lopes Balthar

ASSESSORA EPISCOPAL (MAE): 
Revda. Maria Rosângela de Oliveira 

Donato

• Distrito Sul de Belo Horizonte e 
Norte de MG: 

Rev. Sueslhey José Ferreira

• Distrito Norte de Belo Horizonte/
MG: Pr. Pedro Amorim Estrella

•Distrito Serra da Mantiqueira/MG 
e Sul de MG: Rev. Osman de Oliveira 
Ferraz

•Distrito Zona da Mata/MG: Rev. 
Wellington Martins de Brito

•Distrito Leste Zona da Mata/MG: 
Rev. Robert José Cruz da Costa

•Distrito Vale do Aço/MG: Rev. Lu-
ciano de Barros

•Distrito Vale do Rio Doce/MG: Pr. 
Edgar Fernandes Neres

•Distrito Centro-Norte do ES: Rev. 
Marcílio Gonçalves Pereira Filho

•Distrito Sul do ES: Rev. Gustavo da 
Silva Peixoto

•Distrito Litoral do ES: Revda. Maria 
de Fátima Oliveira Souza David

Notifique-se. Registre-se. Divulgue-se.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013

 Bispo Roberto Alves de Souza
Quarta Região Eclesiástica

Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

março 2013 abril 2013

02/03 Renata Correa Wendling
03/03 Maria Rosa Cardoso Alves
04/03 Marcelo Nunes Martins  
04/03 Wellington Martins de Brito
07/06 Juarez Ferreira de Jesus
07/03  Sebatião Simão do Amaral
08/03 Érica Vieira Castro
08/03  Luiz Carlos Alves
09/03  Edigar Patricio
09/03 Marlussi Sathler 
09/03  Aline Rocha de Oliveira
10/03  Klaus Dieter Wirth
11/03  Cintia A Maia de Almeida
11/03  Juliana Maria Batista Martins
13/03  Antônio Maurilio Guimarães
15/03  Célia Saito de Souza
15/03  Sérgio Marcus P. Lopes
15/03  Márcia Pinto Valverde
15/03  Aluísio Faria Siqueira
16/03  Júnio Marcos de Almeida
18/03 Mário Lúcio de Sousa
18/03 Míriam Andrade de A. Oliveira
20/03  David Marins da Silva
20/03  Ezequiel Esteves
20/03  Paloma Cerqueira B. Goodwin
20/03  Daniela Araújo Bezerra
22/03 Diva Patricio
22/03  Jocilene Fraga Pilro
23/03  Plínio de Souza Gomes
24/03 Luciano de Barros 
25/03 Maria Aparecida da Silva e Silva
25/03 Renato Wanderley de Souza Lima
26/03 Márcio Grôpo Toledo
27/03 Maria Angélica B. P. Lugon
28/03 Messias Valverde
30/03 Genildison da Silva Ribeiro
30/03 Miguel Soares Alves
30/03 Elisandra de Oliveira S. Toledo
31/03 Leandro de Vargas Gerra

01/04 Eny Gomes
04/04 Josias Terenzi Pinto
06/04 Justina Maria Barreto
06/04 Leila de C. Louback Ferraz
06/04 Sabrina Garcia Montuan
06/04 Solange Aparecida Gamboa
07/04 Lino Estevão M. Leite 
09/04 Andréa Pereira de A Paula
10/04 Adahyr Cruz
10/04 Rosimar Costa Andrade
11/04 Sérgio Arantes Pinto
11/04 Celso Souza de Moraes
12/04 Neusa M. de Almeida Matos
13/04 Jovanir Lage
13/04 Poliana Ventura Xavier Sabino
14/04 José de Paula Rodrigues
14/04 Martinho Luthero G. Souza
14/04 Cilas Ferraz de Oliveira
15/04 Maria Jose de Souza Neto
15/04 Lucia Leiga de Oliveira
17/04 Nerly de Freitas Oliveira
17/04 Lilia de Castro L Rocha
18/04 Olívio Andrade da Silva
19/04 Sônia Regina de O. Lorenço
20/04 Emilce Vieira Siqueira
21/04 Carla Magna Moreira P. Carneiro
21/04 Josiane Fintelman S Abreu
21/04 Gilmar C. Rampinelli
21/04 Sebastião Fernandes Bezerra
22/04 Nelson Luiz de Campos
22/04 Maria Andrezza C. de A. Fernandes
23/04 Alcides de Moraes Mendes
25/04 Jacinta P. Guimarães
25/04 Marta de Oliveira D. Moraes
27/04 Lúcio Mendonça da  Fonseca
27/04 Márcio Wilhem Schneider
28/04 david Faria
28/04 Wesley Gonçalves Santos
30/04 Benjamin Garcia de Matos
30/04 César Romero A Vieira

Jovens metodistas participam de encontro missionário no Chile
O Brasil 

tem a maior 
de legação 
no encon-
tro ‘Jovens 
em Missão’ 
do Ciemal 
– Conselho 
de Igrejas 
Evangélicas 
Metodistas 

da América Latina. São 20 jovens da Igreja Metodista brasileira en-
volvidos no evento, que acontece na província de Iquique, norte do 
Chile.

Desde o dia 9 de fevereiro, a juventude metodista de nove países 
da América Latina participa de palestras, oficinas de evangelismo, 
cultos e ações missionárias. “É incrível ver jovens dos países aqui rep-
resentados, sendo movidos pelo Espírito Santo. Colocamos por terra 
barreiras e fronteiras que nos separavam. Os jovens da Argentina ora-
ram por nós, e nós também por eles, ficando claro que somos um só 
em Cristo!”, compartilha o jovem Julio Cesar Guimarães, secretário 
de comunicação da Confederação de Jovens metodistas no Brasil.

Para saber mais detalhes do encontro acesse:
http://www.juventudemetodista.org.br/home/2012/02/ciemal-

2012-confira-o-diario-de-bordo-do-encontro-jovens-em-missao/
 fonte: Marcelo Ramiro - Expositor Cristão
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Secretaria Executiva da AIM - Carta às Igrejas 
SE-AIM/009/13 
Belo Horizonte, 22 fevereiro de 2013. 
Aos/Às
Pastores/as, 
Coordenação Local de Ação Missionária - CLAM 
Ministério de Ação Administrativa Local, Tesoureiro/a e seus procuradores legais. 

ASSUNTO: Solicitação de procuração para movimentação de contas bancárias/para fi ns específi cos - outras 
Prezados/as irmãos/ãs 
Graça e Paz!  
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus  tem preparado para aqueles que o amam” 
1º Co. 2.9 
Esta correspondência objetiva orientar as Igrejas Locais acerca das PROCURAÇÕES para movimentação das contas bancárias e específicas 
em nome da Associação da Igreja Metodista. Lembramos aos/às irmãos/as que todas as  procurações vencerão em 31/12/2013, não sendo 
automática a sua renovação. Precisamos ficar atentos à data do vencimento para a devida renovação. Ressaltamos que a procuração emitida 
é valida para o biênio. 
 Seguem os documentos necessários para a solicitação: 
1. Preenchimento correto da SOLICITAÇÃO DA PROCURAÇÃO, devidamente assinada pelo/a pastor/a e secretário/a de atas do Concílio Local 
(segue modelo anexo, disponível no site da Quarta Região Eclesiástica – www.4re.metodista.org.br); 
2. CÓPIA DA ATA/EXTRATO DO CONCÍLIO LOCAL, constando a Eleição do/a tesoureiro/a e procurador/a (s), devidamente assinada pelo/a 
pastor/a e secretário/a de atas do Concílio Local; 
3. Cópia de IDENTIDADE, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA do/a tesoureiro/a e procurador/a (s). 
4. Cópia de RECIBO DE DEPÓSITO para cobrir todos os custos relativos à procuração, sendo os valores: 
Procuração Bancária R$ 130,00 
Fins específicos/outros R$ 70,00 
Depositar: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 4ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 
Banco: Bradesco Agência: 0465-0 Conta Corrente: 772.138-2 
Obs: - Favor fazer depósito identificado; 
- Encaminhar comprovante de depósito junto à solicitação. 
Colocamo-nos a disposição do/as irmãos/ãs para orientar em tudo o que se fizer necessário para o bom andamento deste expediente.
 Download da Procuração 2013 em: http://4re.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=182
Fraternalmente, em Cristo, 
rev. Wesley Gonçalves Santos 
secretário executivo AIM 

Com a mudança de endereço da Sede Regional, elaboramos algumas informações 
úteis para o acesso de toda a Igreja à nova Sede da   4ª Região.

Endereço da Sede: 
Rua Iribá, 68 – Renascença – Belo Horizonte, MG - Fone: (31) 3241-4459 
Ponto de referência: esquina com avenida Bernardo Vasconcelos (altura do nº 982); 
Um quarteirão após a Pizzaria Mangabeiras (quem está no sentido da avenida Antônio 
Carlos para av. Cristiano Machado). 

Atendimentos da Sede Regional:
Segunda a quinta-feira:  8 às 17 horas, exceto quarta-feira, de 10 às 17h. Sexta-feira 
somente expediente interno.

Terminal Rodoviário: 
Metrô - Estação Lagoinha (anexa à rodoviária): Pegá-lo no sentido à Estação Vilarinho 
e descer na Estação Minas Shopping. Seguir em direção à avenida Cristiano Machado 
(em frente ao Minas Shopping).  Pegar outra condução que o/a deixará em frente à 
Sede: 
Há duas opções: circular nº 50 (amarelinho) e/ou ônibus 9550. Descer na avenida Bernardo Vasconcelos, na altura do nº 982, um ponto 
após o posto de gasolina da Petrobrás. A Sede Regional e Tenda Missionária estarão à esquerda. 

Transporte coletivo (opção no Centro da Cidade): Ônibus 8203. Ponto na rua São Paulo (em frente à Galeria do Ouvidor). 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confi ns): Tel.: (31) 3689.2415 

Ônibus Conexão/Aeroporto: consulte horários e itinerários no site: www.conexaoaeroporto.com.br 

Táxi – verificar se aceita cartão de débito ou de crédito e se a bagagem tem algum custo. Referência de percurso: Seguir a avenida Cris-
tiano Machado e entrar à direita na avenida Bernardo Vasconcelos (em frente ao Minas Shopping). Seguir até visualizar a Tenda Metodista 
à esquerda (após o posto de gasolina).

Nova Sede Regional - como chegar


