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 “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.”  - Efésios 2.8

[ palavra do bispo ]

Em primeiro lugar, quero desejar 
a todos os irmãos e irmãs em Cristo, 
bem como a todos os colegas 
pastores e pastoras, um ano de 2014 
muito abençoado na família e igrejas 
locais. Que a graça de Deus esteja 
sobre tudo que realizarmos em nossa 
caminhada missionária.

a terceira Ênfase Missionária 
é “promover o discipulado na 
perspectiva da salvação, santificação 
e serviço”.

O discipulado foi a obra e 
missão mais perfeita que Jesus 
Cristo implantou na vida da igreja. O 
discipulado trabalha todo processo 
de crescimento na vida do novo 
convertido e tem como objetivo o 
seu crescimento espiritual, até que 
chegue à maturidade espiritual.

ao trabalharmos a “escala do 
sucesso”, que enfatiza o ganhar, 
consolidar, discipular e enviar, 
estamos trabalhando o discipulado 
na perspectiva dos três “S” – 
Salvação, Santificação e Serviço.

a Bíblia revela que o desejo de 
Deus é salvar a todo ser humano 
– “Porque isto é bom e agradável 
diante de Deus nosso Salvador, que 
quer que todos os homens (seres 
humanos) se salvem, e venham 
ao conhecimento da verdade” (1 
Timóteo 2.3,4).

Vejamos, então, o discipulado 
dentro destas três perspectivas:

PERSPECTiVa Da SaLVaÇÃO

Jesus Cristo veio ao mundo para 
buscar e salvar o que está perdido. a 
vinda de Jesus Cristo a este mundo 
foi a revelação máxima da graça 
salvadora de Deus em Cristo Jesus – 
“Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna” 

(João 3.16).
Quando aceitamos a Jesus Cristo 

como nosso Senhor e Salvador 
pessoal somos salvos e passamos a 
ser filhos e filhas de Deus – “Se com 
a tua boca confessares ao Senhor 
Jesus, e em teu coração creres que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, 
serás salvo” (Romanos 10.9).

isto traz uma mudança radical 
em nossa vida, pois agora estamos 
experimentando a graça salvadora 
de Jesus Cristo, através da conversão 
– “assim que, se alguém está em 
Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se 
fez novo” (2 Coríntios 5.17).

agora passamos a ter uma nova 
vida, somos alguém que tem o caráter 
de Jesus Cristo. no discipulado 
vamos, a cada dia, desenvolver esse 
caráter de um novo ser nascido em 
Jesus Cristo.

PERSPECTiVa Da SanTiFiCaÇÃO

Com a nova vida em Jesus Cristo 
vamos aprender que Deus é santo e 
que também somos chamados a viver 
em santidade de vida – “Mas, como 
é santo aquele que vos chamou, sede 
vós também santos em toda a vossa 
maneira de viver; Porquanto está 
escrito: Sede santos, porque eu sou 
santo” (1 Pedro 1.15,16).

a santidade de Deus tem que 
ser vista em nós; ser santo é ser 
separado para servir somente a 
Deus. Essa santidade se expressa de 
maneira simples e através do nosso 
viver em harmonia com a graça e 
a justiça de Deus no que falamos e 
praticamos, através do Seu agir em 
nossa vida.

Ser santo não é viver em um altar 
ou em uma redoma de vidro, mas é 
experimentar a graça de Deus em 
cada relacionamento: com Deus e 

com o nosso próximo. a Palavra de 
Deus afirma:  “Segui a paz com todos, 
e a santificação, sem a qual ninguém 
verá o Senhor” (Hebreus 12.14).

PERSPECTiVa DO SERViÇO

O serviço é o ministério que Deus 
nos dá através dos dons espirituais. 
nossa experiência com Jesus Cristo 
nos leva a servir ao nosso Deus 
através do ministério que ELE nos dá 
junto à nossa comunidade local.

a Bíblia fala de diversos dons 
que o Espírito nos concede: “E a uns 
pôs Deus na igreja, primeiramente 
apóstolos, em segundo lugar 
profetas, em terceiro doutores, 
depois milagres, depois dons de 
curar, socorros, governos, variedades 
de línguas” (1 Coríntios 12.28).

Todos nós somos chamados 
para servir ao nosso Deus através 
do dom que ELE nos dá; os dons 
são as ferramentas com as quais 
desempenhamos o nosso serviço 
na missão de Deus, em Sua obra 
evangelizadora, enquanto aqui 
vivermos.

nossa Carta Pastoral afirma que 
“o movimento wesleyano impõe 
uma prática do discipulado focada 
na salvação, na santificação e no 
serviço, em nossa caminhada cristã”. 
ainda afirma que “as classes, como 
recriação da comunidade de fé, 
foram o segredo da implantação do 
movimento metodista”.

John Wesley afirmava que “não 
conhecia uma religião que não fosse 
social”. Ele não disse “socialista” ou 
“assistencialista”, que são os dois 
extremos, mas disse “social”, no 
sentido de ter uma ação efetiva 
na mudança da sociedade através 
da mudança de cada individuo que 
dela faz parte; quando mudamos o 
cidadão, mudamos a sociedade. 

Nossas ênfases missionárias
Promover o discipulado na perspectiva da Salvação, Santificação e Serviço
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[ agenda da região ]
MaRÇO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
2 John Wesley [† 1791]    
4 Feriado - carnaval    
8 Dia internacional da Mulher igrejas locais Secretaria de ação Social
9 Dia dos Primeiros Metodista Brasileiros
 Treinamento gi Distritos Sul e norte de BH Sede Regional
 Culto de Emancipação de igreja iM em Petrovale Bispo
14-16 Reunião da Mesa da Federação de Juvenis Belo Horizonte Federação de Juvenis
15 Treinamento gi Distrito Leste Zona da Mata iM Central Muriaé Sede Regional
16 Culto de Emancipação de igreja iM em anchieta Bispo
22 POV (Programa de Orientação Vocacional) Sede Regional  iMTJRJr
 Treinamento gi Distrito Litoral do ES iM guarapari Sede Regional
29 Treinamento gi Distrito Sul do ES iM Central de Cachoeiro Sede Regional
30 Encontro de Mulheres - Distrito Leste da Zona da Mata a definir Federação de Mulheres

abRiL
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
5 Treinamento gi Distrito Serra da Mantiqueira iM Central JF Sede Regional
 Culto de Emancipação de igreja iM nova Jerusalém/gV Bispo
11 Encontro de Mulheres - Distrito Centro e Litoral do ES a definir Federação de Mulheres
12 POV (Programa de Orientação Vocacional) Sede Regional  iMTJRJr
 Treinamento gi Distrito Vale do aço iM Canaã/ipatinga Sede Regional
 Culto de Emancipação de igreja iM Caparaó Bispo
13 Dia do Bispo/a e do Pastor/a Metodista igrejas locais Pastores/as
 Treinamento gi Distrito Vale do Rio Doce iM grã Duquesa/gV Sede Regional
 Culto de Emancipação de igreja iM Caputira Bispo
18 Paixão de Cristo igrejas locais Pastores/as
19 Feriado - Dia do Índio    
19-21 Encontro com evangelistas, missionários Sede Regional/ Secretaria de Expansão
 designados e pastores(as) nomeados em Tenda Missionária Missionária e Plantação
 campos missionários  de igrejas
20 Domingo de Páscoa igrejas locais Pastores/as
21 Feriado – Tiradentes    
22 Descobrimento do Brasil    
25 Encontro de Mulheres - Distrito Zona da Mata a definir Federação de Mulheres
25-27 Encontro de Líderes de Células Espírito Santo Câmara Discipulado
26 Treinamento gi Distrito norte do ES iM Colatina Sede Regional
 Culto de Emancipação de igreja iM Barra alegre Bispo
27 Culto de Emancipação de igreja iM Tumiritinga Bispo
a definir Reunião da Câmara Regional de Discipulado Muriaé Câmara Discipulado

  Referências:
SCHÖKEL, Luís alonso. bíblia do Peregrino. Ed Brasileira. São Paulo: Paulus, 2002.

EPiSCOPaL, Colégio. Carta Pastoral do Colégio Episcopal da igreja Metodista. São Paulo: Sede nacional, 2013.

nossa Carta Pastoral ainda coloca 
três movimentos do discipulado 
desenvolvido pelos metodistas:

a) Estilo de vida em que Cristo é 
o modelo, ou seja, “caminho, verdade 
e vida”, à luz dos valores da fé cristã 
e na perspectiva do Reino de Deus;

b) Método de pastoreio no 
qual o pastor e a pastora dedicam 
maior atenção aos grupos pequenos 
e promovem, dessa forma, 
relacionamentos mais fraternos e 

pastoreio mútuo;
c) Estratégia para o cumprimento 

da missão, visando à Evangelização e 
o Crescimento.

Que possamos viver o 
discipulado na perspectiva da 
Salvação, da Santificação e do 
Serviço, pois somente desta forma 
iremos desenvolver um verdadeiro 
discipulado que nos leve a ter o 
caráter de Cristo e a buscar uma 
verdadeira maturidade cristã em 

nossa vida, através do que falamos e 
vivemos em nossa prática ministerial 
no dia a dia.

Esse é o desafio de Deus para 
cada metodista em Minas gerais e no 
Espírito Santo: ser um seguidor, uma 
seguidora de Jesus Cristo. aleluia!

Do seu pastor e bispo, 
Roberto alves de Souza.
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MaRÇO
1/3 Wanderson adaias Franco
2/3 Renata Correa Wendling
3/3 Maria Rosa Cardoso alves
4/3 Marcelo nunes Martins  
 Wellington Martins de Brito
7/3 Juarez Ferreira de Jesus
 Sebastião Simão do amaral
8/3 Érica Vieira Castro
 Luiz Carlos alves
9/3 Edigar Patricio
 Marlussi Sathler guimarães 
 aline Rocha de Oliveira
10/3 Klaus Dieter Wirth
11/3 Cintia a. Maia de almeida
 Juliana Maria B. Martins
13/3 antônio Maurílio guimarães
15/3 Célia Saito de Souza
 Sérgio Marcus Pinto Lopes
 Márcia Pinto Valverde
 aluísio Faria de Siqueira
16/3 Júnio Marcos de almeida
18/3 Mário Lúcio de Sousa
 Míriam andrade de almeida 
 Oliveira
20/3 David Marins da Silva
 Ezequiel Esteves
 Paloma Cerqueira B. goodwin
 Daniela araújo Bezerra
22/3 Diva Patricio

 Jocilene Fraga Pilro
23/3 Plínio de Souza gomes
24/3 Luciano de Barros 
25/3 Maria aparecida da Silva e Silva 
 Renato Wanderley de S. Lima
26/3 Márcio grôpo Toledo
27/3 Maria angélica B. P. Lugon
28/3 Messias Valverde
30/3 genildison da Silva Ribeiro
 Miguel Soares alves
 Elisandra de Oliveira S. Toledo
31/3 Leandro de Vargas gerra

abRiL
1/4 Eny gomes
6/4 Justina Maria Barreto
 Leila de C. Louback Ferraz
 Sabrina garcia Montuan
 Solange aparecida gamboa
7/4 Lino Estevão M. Leite 
9/4 andréa Pereira de a. Paula
10/4 adahyr Cruz
 Rosimar Costa andrade
11/4 Sérgio arantes Pinto
 Celso Souza de Moraes
12/4 neusa M. de almeida Matos
13/4 Jovanir Lage
 Poliana Ventura Xavier Sabino
14/4 José de Paula Rodrigues

 Martinho Luthero garcia de 
 Souza
 Cilas Ferraz de Oliveira
 Lussandra de Matos Moreira
15/4 Maria Jose de Souza neto
 Lucia Leiga de Oliveira
17/4 nerly de Freitas Oliveira
 Lilia de Castro Louback Rocha
18/4 Olívio andrade da Silva
19/4 Sônia Regina de O. Lorenço
20/4 Emilce Vieira Siqueira
21/4 Carla Magna M.P. Carneiro
 Josiane Fintelman S. abreu
 gilmar Costa Rampinelli
 Sebastião Fernandes Bezerra
22/4 nelson Luiz de Campos
 Maria andrezza C. de abreu 
 Fernandes
23/4 alcides de Moraes Mendes
25/4 Jacinta Pinheiro guimarães
 Marta de Oliveira D. Moraes
27/4 Lúcio Mendonça da Fonseca
 Márcio Wilhelm Schneider
28/4 David Faria
 Wesley gonçalves Santos
30/4 Benjamin garcia de Matos
 César Romero amaral Vieira

[ nasceu ]

[ matrimônio ]

[ em tratamento ou recuperação ]

Raul Cardoso Bezerra nasceu em Manhuaçu, no dia 22/10/2013. Raul é filho de Juliana e do pr. Lucas Tavares Bezerra.
Maria Eduarda Souza Balthar e Maria Fernanda Souza Balthark, nasceram no dia 23/12/13, em Juiz de Fora. as gêmeas são 

filhas do pr. Fernando Balthar e da pra. anna Rachel Souza Balthar.
Que Deus derrame bênçãos sobre as crianças e respectivas famílias.

O pr. Jeremias Ribeiro e Lilian de Oliveira casaram-se em 18 de janeiro, na iM izabela Hendrix.
O bispo Roberto e sua esposa Marta celebraram 25 anos de sua união conjugal no dia 11 de janeiro, na iM Central de Belo 

Horizonte.
Que Deus abençoe ricamente os casais!

Pra. Rosemary Barbosa, pra. Cristina Varol e pr. gean Peroni.
Oremos para a sua total recuperação.

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:
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Comissão Ministerial Regional
Rev. gercymar Wellington Lima e Silva 
- presidente
Rev. antonio augusto de Souza - 
secretário
Rev. Moisés abdon Coppe
Revda. Rosemary Barbosa
Revda. Edina do nascimento Ferreira

Comissão Regional de Justiça
Rev. Hamilton Fernando Dutra Militão - 
presidente
Revda. Débora Blunck Silveira – vice 
presidente
Rev. Edson alves
Revda. Sabrina garcia Montuan
Valesca athayde de Souza Paradela

Comissão de Relações Ministeriais
Rev. Éros Teófilo Costa - presidente
Rev. Lino Estevão Magalhães Leite
Rev. Olívio andrade da Silva
Revda. Fátima Cristina Silveira
Rev. gean Luiz Peroni Brandão

Conselho Fiscal da aiM
Paulo alexandre de almeida - 
presidente
Pr. Valmiki de Oliveira
neidison Dias de Oliveira

Conselho de administração da 
Fundação Metodista de ação Social 
e Cultural
Cilas Ferraz de Oliveira – diretor 
presidente
José Tarcisio Ribeiro Pinto – diretor 
vice-presidente
José Edmilson Jardim – diretor 
administrativo
alda Heloisa de Souza Herthel – 
diretora financeira
Joel Teixeira Filho
Lucy Rosane de Oliveira Raposo
Ricardo Wagner de almeida Vitor
Ronaldo de Oliveira
Hélio geraldo Rodrigues da Rocha
Pedro Paulo Martins David

Conselho Fiscal da Fundação 
Metodista de ação Social e Cultural
ione Soares albuquerque - presidente
David Pinheiro guimarães
anderson Rodrigues Lima

Conselho de administração 
Diretoria Executiva do CEMaT
Sidney Carvalho de Oliveira - 
presidente
Luciano de Carvalho Boulevard – 
tesoureiro
Edméia Costa Rampinelli – 1ª secretária
Laura de Carvalho almeida – 2ª 
secretária
Francisco Elias arantes de Oliveira
Sandra Lemos Rampinelli - suplente

Conselho Fiscal do CEMaT
Carlos Roberto Costa Rampinelli
José Carlos Costa Rampinelli
Samuel Custódio Pinto

[ giro regional ]

Em sua primeira reunião, a Comissão deferiu parecer favorável a gildo Pereira da Cruz e Marcos Pereira Vidal para 
ingresso na condição de aspirantes à Ordem Presbiteral da igreja Metodista. Os referidos irmãos devem aguardar o 
credenciamento para efetivação de mudança de categoria, ingresso e/ou nomeação para o exercício pastoral.

a Palavra de Deus nos ensina, de diferentes modos, que 
um dos principais atributos de Deus é a fidelidade. Por ela 
entendemos que Deus não muda em suas promessas, em 
seu amor para conosco e, principalmente, na aliança que fez 
com a humanidade para salvá-la. É um deleite sem fim saber 
que Deus está firme em seu propósito, em seu grande amor 
para com seus filhos e filhas. Só para se ter uma ideia, o termo 
fidelidade aparece mais de cem vezes na Bíblia (114 no antigo 
Testamento; 12 no novo Testamento). 

Se Deus é fiel e vela por sua palavra conforme seu 
grande amor, uma das principais virtudes do crente é 
também portar-se de modo fiel em seu testemunho, 
compromisso e dádiva para com a obra de Deus. É sempre 
uma alegria imensa se aproximar ao altar e trazer nas mãos 
os frutos da fidelidade – dádivas amorosas que abençoam, 
sustentam, honram e glorificam o nome do nosso Deus. São 
vidas salvas, ministérios apoiados, novas igrejas, sustento 

de obreiros, investimentos, estrutura, solidariedade, apoio 
logístico, cumprimento da legislação, treinamento, enfim, 
vida e missão transbordando.

Consciente da fidelidade de milhares de irmãos e irmãs 
metodistas, a Sede Regional, bispo Roberto e Coream 
querem registrar o reconhecimento e gratidão a todas as 
igrejas, congregações e metodistas que honram a Deus e 
à igreja Metodista com sua fidelidade. a partir de agora, 
as comunidades que estiverem em dia com o envio das 
cotas orçamentárias e relatórios financeiros irão receber, 
periodicamente, o Certificado de Fidelidade. Vamos celebrar 
a fidelidade de nosso povo, que não mede esforços com 
suas lágrimas, suor e sustento para a continuidade da missão 
metodista na Quarta Região. Reúna a comunidade, apresente 
o certificado, afixe-o no mural. Celebre, cante, dance, ore e 
louve ao nosso Deus, porque a sua fidelidade estende-se de 
geração em geração (Sl 119.90) aleluia! 

Região irá registrar fidelidade das igrejas

Reunião de Posse e planejamento 

Comissão Ministerial Regional inicia trabalhos

Assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade, e com inteireza de coração. 2 Crônicas 19.9

nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro o Bispo Roberto alves de Souza reuniu as Comissões Permanentes, eleitas no 41º 
Concílio Regional, e os conselhos administrativo e fiscal das instituições, eleitos pela Coream, a fim de empossá-los/as para 
as novas funções. São eles:
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O projeto de implantação da igreja Metodista em Pouso alegre, sul de 
Minas gerais, teve início nos meses de setembro a dezembro de 2013, 
mediante parceria entre o Distrito Serra da Mantiqueira e Sul Minas e a 
Coordenação Regional de Discipulado, mediante os clérigos Fernando Lopes 
Balthar e Luiz Carlos Rampinelli.

O trabalho missionário em Pouso alegre conta hoje com três famílias 
metodistas e, aproximadamente, dez pessoas, participando das células. 
Uma célula funciona aos sábados, no lar dos irmãos Vitor e Marina, e outro 
grupo de discipulado acontece durante a semana, também sob a liderança do 
irmão Vitor. Em outubro foi realizado um culto na cidade com os irmãos da 
igreja Metodista em Congonhal, Mg (5ª RE). Eles participaram com louvor e 
pregação do rev. Luiz Tonietto. Está prevista a participação da mocidade da 
igreja Metodista em Campestre, Mg (5ª RE) em um projeto de evangelização 
e ação social em pontos estratégicos da cidade. Deus seja louvado pelas 
igrejas parceiras da 5ª RE na expansão do metodismo no Sul de Minas.

Para o próximo ano será realizado um projeto de evangelização nos lares da cidade, com objetivo de enviar duplas aos lares 
para oração e ministração da palavra de Deus. ao fim do projeto, os lares que desejarem e que tiverem a opção por Cristo terão a 
oportunidade de se transformar em células de transição.

Louvado seja  Deus pelas famílias Wellerson e Cassiane, Vitor e Marina e Vinicius Carvalho, pioneiros do Campo Missionário em 
Pouso alegre, pois sonharam, acreditaram e se dispuseram para que o metodismo ali chegasse.

Que o sonho de uma igreja forte e discipuladora, que através das células e projetos sociais alcance as multidões que estão sedentas 
por Cristo, se transforme em realidade.  Certamente a visão não falhará! Se você conhece alguma família metodista que esteja residindo 
na cidade de Pouso alegre, entre em contato e seja um parceiro da missão.

Visite o blog e acompanhe o Diário da Missão com notícias e novidades do trabalho missionário na cidade de Pouso alegre: www.
metodistapousoalegre4re.blogspot.com

informou: seminarista Douglas Bortone 

[ giro regional ]
Metodismo avança em Pouso Alegre

a primeira Célula em Topázio, Mg, foi implantada sob a coordenação 
da Congregação Metodista em Topázio, liderada pelo Missionário gilson 
Clemente da Costa com apoio do pastor Devanir Clóvis Rodrigues, da 
igreja Metodista Central em Teófilo Otoni. Foi uma bênção o primeiro 
encontro na casa do senhor João Juvêncio. Estiveram presentes 14 
pessoas não crentes, que saíram radiantes do encontro, prometendo 
voltar  todas as terças-feiras às 19h. 

informou:  gilson Clemente da Costa

   

O acampamento está situado a 800m da Praia 
grande, Balneário de nova almeida, Serra, ES. Com área 
de 20 mil m², possui sede, alojamento para 150 pessoas, 
auditório com 200 lugares, refeitório, cozinha totalmente 
equipada, quadra de areia para esportes, parquinho, 
salão de eventos, capela, estacionamento para ônibus e 
automóveis, trilha ecológica no mangue. Está localizado 
junto à completa rede de comércio com restaurantes, 
pizzarias, padarias e farmácias, além do Sítio Histórico 
Reis Magos.

O acampamento Metodista é ideal para realização de 
eventos como retiros espirituais, congressos, encontros, 
reuniões, cursos, casamentos e demais celebrações, além 
de hospedagem para funcionários, grupos em férias, etc. a 
diária é de R$15,00 por pessoa. Confira mais informações 
no Facebook: acampamento.metodista.3

O acampamento também está recebendo doações 
como mobiliário, instrumentos de som e multimídia, além 

de equipamentos para cozinha. Faça contato.
Ligue agora e agende seu evento com Marlene da 

Silva: (027) 3253.2842 – 99237.4900 – 99699.1655 
acampamentometodista@gmail.com – f.metodistaes@

hotmail.com

Acampamento Metodista em Nova Almeida, ES

6

Implantação da 1ª célula em Topázio - MG
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[ giro regional ]

Cumprindo as determinações 
canônicas, o bispo Roberto alves de Souza 
ordenou os novos presbíteros e presbíteras 
do Quadro Pastoral da Quarta Região 
Eclesiástica. a celebração foi realizada 
na manhã de 2 de fevereiro, na Tenda 
Missionária do Bairro Cachoeirinha, em 
Belo Horizonte. Foi também consagrado o 
pastor Pedro de amorim Estrella, bem como 
designado o missionário evangelista Oziel 
Batista de Freitas, para a Congregação em 
Raul Soares, Mg. O bispo Roberto também 

presidiu o credenciamento dos aspirantes ao presbiterado, todos 
aprovados no último Concílio Regional, realizado em guarapari, ES. 

Um momento especial foi o reconhecimento da atuação do 
pastor Edgar neres. ao final do culto, membros da iM grã Duquesa, 
Distrito Vale do Rio Doce, em governador Valadares, entregaram 
uma placa comemorativa em homenagem ao trabalho pastoral. 
Confira, abaixo, a relação de presbíteros e aspirantes:

Presbíteros/as Ordenados
rev. Billy Fádel Machado Rampinelli
rev. Edgar Fernandes neres
revda. gleslei Moraes de Oliveira
rev. Jackson da Silva Pereira
rev. Jorge Luis Pereira de Freitas
revda. Joseane Batista Veloso goese
revda. Lussandra de Matos Moreira
rev. Silterson de Freitas Knop
rev. Varney de assis Fernandes
 rev. Welbert César dos Reis

Pastor Consagrado: pr. Pedro de amorim Estrella
Credenciamento de aspirantes ao Presbiterado:
anna Karolyna Moraes Pontes
anderson Cleiton Pereira Bastos
Diego Lopes da Silva
Felipe Bagli Siqueira
Wesley garcia de Oliveira

Designação de Missionário evangelista: Oziel Batista Freitas, 
para a Congregação em Raul Soares, Mg.

a igreja Metodista em Santos Dumont 
esteve em festa neste sábado, dia 1º de 
fevereiro de 2014. Foi realizado o jubileu 
de Oliveiras do rev. Janio Quadros Paradela. 
Foram celebradas três datas: os 34 anos 
de ministério pastoral; seu aniversário e 
a  recondução para mais 2 anos na amada 
igreja. Vários pastores representaram o 
Conselho de Pastores da cidade. O pregador 
foi o ex-presidente do Conselho, pastor 
Samuel França, da assembleia de Deus. O pr. 
Francisco Correia, vice-presidente, entregou 
um presente em nome do Conselho. Em nome 
da iM Santos Dumont, as crianças rodearam 
o pr. Janio, cantaram e oraram, ofertando-lhe 
um lindo presente. Seus dois filhos, que moram 
na Europa, enviaram vídeos parabenizando o 
pai. as mulheres, os adolescentes, os jovens e 
a congregação do Córrego do Ouro também 
prestaram homenagem ao pastor. a esposa 
do pastor deu um depoimento contando 
episódios que geraram fé na vida da igreja 
no início de seu ministério. Uma palavra 
forte veio da parte dos pastores Samuel e 
Francisco. Foi tudo maravilhoso.

informou: gilson de Sá

a convite da direção do CEM, o pastor Felipe Bagli esteve ministrando a 
Palavra de Deus aos novos alunos e alunas do Centro Evangélico de Missões 
e compartilhando algumas experiências e desafios ministeriais. O pastor foi 
acompanhado pelo irmão Saulo Rodrigues, que compartilhou suas experiências 
missionárias junto à comunidade viçosense. Como é costume em todo início de 
semestre, a instituição promoveu uma semana especial de devocionais com os/
as alunos/as, contando com a presença de diversos pastores da cidade de Viçosa. 
Louvado seja Deus pela vida do pr. Felipe que esteve representando a igreja 
Metodista junto a esse centro de capacitação. a igreja ora para que as parcerias 
missionárias preestabelecidas sejam confirmadas.

IM Santos Dumont 
homenageia pastor 

Clérigo visita Centro 
Evangélico de Missões

Região acolhe novos 
integrantes das ordens 
presbiteral e pastoral
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Uma decisão histórica marcou a reunião da Cogeam na Sede nacional da 
igreja Metodista em São Paulo, realizada no dia 14 de janeiro: a criação da 7ª 
Região Eclesiástica. aprovada por unanimidade, a proposta prevê dois anos para a 
sua instalação. a nova região aglutinará os distritos do norte do Rio de Janeiro. as 
comunidades metodistas do centro-sul fluminense continuarão a fazer parte da 1ª 
Região.

Segundo o bispo Paulo Lockmann, esse é um momento histórico porque, desde 
1965, quando foi criada a 6ª Região, uma nova região não é formada! O objetivo é 
atender ao imperativo bíblico da multiplicação, criando estruturas mais ágeis para 
alcançar todo o estado do Rio de Janeiro.

a transição deverá acontecer até o final de 2015, para que, em 2016, a 
nova Região comece funcionando plenamente. até o próximo Concílio geral, 
as duas regiões serão presididas pelo bispo Paulo Lockmann, com o apoio de 
Superintendentes Missionários designados. no próximo Concílio geral, serão eleitos os dois novos/as bispos/as.  

Foto: Tiago Costa

no domingo, 15/12/2013, os acadêmicos andré Yuri (Central de Belo Horizonte, Mg), Caio 
de Oliveira (Central de Cataguases, Mg), Dione Romualdo (Linhares, ES), george Paradela (João 
Monlevade, Mg), Jonathan Roberto (Conselheiro Lafaiete, Mg), Leomir Henrique (Visconde do Rio 
Branco, Mg), Lucas andrade (Central de ipatinga, Mg) e Welen Cristina (Sião, Resplendor, Mg) foram 
credenciados pelo revmo. José Carlos Peres para funções pastorais na igreja Metodista, na categoria 
“Pastores acadêmicos”. Portanto, a partir dessa data, estão aptos a exercer nas comunidades locais 
para as quais foram nomeados/a, todas as funções e atribuições pastorais. O ato de credenciamento 
pastoral aconteceu em um culto de louvor a Deus na igreja Metodista em Vila Prudente, contando 
com a presença de várias igrejas locais da 3ª RE, representadas pelos/as diversos/as leigos/as e 
pastores/as que ali estiveram.

Foi um momento marcante na vida dos seminaristas e de extrema importância nesse processo de 
formação. Que o Senhor os/a fortaleça no novo desafio que os aguarda no próximo ano.

a Confederação Metodista de Jovens, por meio da sua 
agência missionária Malta, está organizando a Copa de Futsal 
nacional “John Wesley” para os jovens metodistas, por ocasião 
da Copa do Mundo das Crianças de Rua (ou simplesmente 
Copa da Rua), que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 
23/03 e 05/04. a Copa da Rua é um torneio internacional 
entre 20 países, que antecede cada Copa do Mundo e esta é 
a sua segunda edição – a primeira aconteceu em Durban, na 
áfrica do Sul, em 2010. a meta é deixar um legado em favor 
dos direitos das crianças.

a Copa John Wesley de Futsal pretende utilizar essa 
mobilização positiva e nasce como fruto da parceria da 
Confederação Metodista de Jovens com a igreja Metodista 
da inglaterra (apoiadora da equipe da nicarágua na Copa de 
Rua). O objetivo é conscientizar a juventude metodista do 
Brasil para a causa e missão de resgatar as Crianças de Rua. a 
Copa “John Wesley” também acontecerá na cidade do Rio de 
Janeiro e cada Federação terá o direito de enviar uma equipe 
para representar a sua Região.

além dos jogos, a Confederação de Jovens, durante 

a Campanha do Mês da Juventude (março), enviará para 
todas as igrejas textos, propostas de orações e incentivo na 
realização de um projeto missionário com crianças de rua. De 
acordo com o último levantamento divulgado pelo governo 
Federal, o Brasil possui cerca de 24 mil crianças vivendo nas 
ruas, em 75 cidades do país com mais de 300 mil habitantes. 
Esse número não representa todas as crianças nesta situação 
do país, mas reflete um cenário de violação dos direitos das 
crianças. Elas estão entregues à própria sorte e sobrevivem 
nas ruas e praças das grandes cidades brasileiras, expostas 
a toda forma de violência, Há, ainda, um contingente ainda 
maior: 45% das crianças brasileiras vivem em famílias 
consideradas pobres e aproximadamente uma em cada 
quatro crianças (de 4 a 6 anos de idade) não frequentam as 
escolas. Diariamente, no Brasil, mais de 120 denúncias de 
abuso físico ou psicológico em crianças são registradas. Por 
ano, isso representa quase 44 mil denúncias!

Portanto, faz-se necessário ser voz profética, através 
da estratégia do esporte como ferramenta para proclamar 
o Reino de Deus nesta nação:  “Erga a voz em favor dos 
que não podem defender-se, seja o defensor de todos os 
desamparados. Erga a voz e julgue com justiça; defenda os 
direitos dos pobres e dos necessitados” (Provérbios 31.8,9). 
informe-se com o presidente da Federação de jovens de sua 
região.

informações: agência Malta

[ pelo brasil ]
Cogeam aprova a criação de mais uma 
Região Eclesiástica 

Vem aí a Copa Nacional de Futsal John Wesley

Seminaristas da 4ª RE são credenciados 

agência Malta
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Desde 1995 que os metodistas espalhados pelo Brasil afora se mobilizam 
para participar da Campanha nacional de Oferta Missionária no 3º domingo 
de maio. Para este ano, um hotsite foi desenvolvido para divulgar o material 
de apoio às igrejas locais. O alvo nacional estabelecido pelo Colégio Episcopal e 
pela Coordenação geral de ação Missionária (Cogeam) é de R$ 600 mil.

Cada Região Eclesiástica e Missionária da igreja Metodista tem um alvo 
a cumprir. Com o valor arrecadado será possível expandir o Reino de Deus 
com a missão da igreja Metodista nas regiões norte e nordeste do país. O 
presidente do Colégio Episcopal, bispo adonias Pereira do Lago, acredita nesse 
compromisso missionário.  “a Campanha é mais uma oportunidade de abençoar 
os campos missionários da amazônia e do nordeste. Para nós é um grande 
privilégio!”, disse.

 investimentos - na Região Missionária da amazônia (Rema), o valor 
arrecadado será investido na capacitação de obreiros e na consolidação 
de igrejas em Porto Velho/RO, Manaus/aM e em Marabá/Pa. Já na Região 
Missionária do nordeste (Remne), o investimento será para aquisição de uma 
propriedade no bairro Sam Martim, em Recife/PE, para a construção do novo 
templo.

Parte da oferta será investida em projetos sociais, emergências e vítimas de 
catástrofes no Brasil e exterior. Para estimular as parcerias missionárias entre as 
Regiões Eclesiásticas e Missionárias, parte dos recursos será aplicada em um fundo missionário.

Mais informações: http://ofertamissionaria.metodista.org.br

O Colégio Episcopal designou uma nova agente para 
assumir o Projeto Sombra e água Fresca (PSaF) da igreja 
Metodista. Keila guimarães, da 1ª RE, assume o projeto, 
conforme decisão na reunião da equipe nacional do 
projeto, em São Paulo, no dia 1 de fevereiro. O ato de 
posse e agradecimento da ex-agente, Teca greathouse, 
será realizado em data aoportuna. 

a secretária da Coordenação geral de ação 
Missionária (Cogeam), revda. Cristiane Capeleti, 
agradeceu à Teca pelo trabalho desenvolvido e saudou 
a nova agente nacional. “Fico muito feliz também de 
encontrar algumas crianças aqui que fazem parte do 
projeto e são atendidas pela equipe do Sombra e água 
Fresca. agradecemos imensamente pelo trabalho e 
dedicação com que encarou o desafio”, disse.

Teca greathouse esteve à frente do projeto por 
mais de dez anos e aceitou um novo desafio da Junta de 
Ministérios globais da igreja Metodista Unida, nos EUa. 
não faltaram palavras pelos anos dedicados ao PSaF. 
a Secretária nacional para a Vida e Missão da igreja, 
revda. Joana D’arc Meireles, agradeceu pelo constante 
trabalho desenvolvido no projeto. “O Projeto Sombra e 
água Fresca se desenvolveu por meio de sua constância, 
perseverança, atitude e fé”, disse a pastora. 

O representante designado pelo Colégio Episcopal 
para acompanhar a área social da igreja Metodista, 
bispo José Carlos Peres, comentou o texto de isaías 55: 
“é triste não ter o que comer e onde morar. Queremos 

fazer como aprendemos com a Teca: dar um passo além 
daquilo que é esperado e planejado para que tudo tenha 
continuidade para o serviço”.

Da forma simples e singela que lhe é peculiar, Teca 
greathouse, partilhou o avanço do projeto com toda 
a equipe. “O sucesso do projeto pelo Brasil e exterior 
é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas, 
direta ou indiretamente. nosso desafio agora é atender 
uma demanda da Junta de Ministérios globais da igreja 
Metodista Unida e uma das exigências é ter a criança 
como prioridade a partir de experiências vivenciadas 
aqui no Brasil”, declarou.

Com atividades de reforço escolar, educação cristã, 
esportes e recreação, informática e artes, o PSaF atende 
atualmente quase três mil crianças e adolescentes em 60 
projetos no Brasil, segundo a última estatística, divulgada 
em outubro do ano passado. num gesto simbólico, Teca 
entregou para Keila um bonsai - um dos elementos que 
representam o PSaF - para dar continuidade ao projeto. 

O bispo emérito João alves de Oliveira Filho 
agradeceu à Teca pelos anos de trabalho e acolheu 
a nova agente, deixando um alerta. “Trabalhar com 
crianças nem sempre é colocado nos projetos das 
igrejas. É lamentável!”, afirmou solicitando que a igreja 
Metodista continue apoiando o PSaF como sempre tem 
feito. 

Fonte: Sede nacional

Campanha Nacional de Oferta Missionária 
mobiliza metodistas

Projeto Sombra e Água Fresca tem 
nova coordenação
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no dia 24 de maio, sábado, das 8h às 17h, a iM em 
Carlos Prates recebe o Programa Haggai em sua igreja. 
Esta é uma ferramenta de multiplicação de líderes que 
o instituto Haggai oferece para igrejas e organizações 
cristãs.

Dividido em quatro módulos, chamados de 
Seminários Locais, com duração de oito horas, o 
Programa abrange matérias nas áreas de Liderança, Vida 
Cristã e Evangelismo.

O primeiro módulo, Fundamentos da Liderança Cristã, 
tem como conteúdos: análise dos princípios que tornam 

a liderança eficiente e eficaz em qualquer situação 
no trabalho, no ministério e na família. O segundo, 
integridade do Líder, aborda o desafio de manter-se fiel 
a Jesus Cristo, evitando as tentações da conduta imoral. 
Criatividade no Evangelismo faz uma análise de aspectos 
da criatividade na comunicação da mensagem de Cristo, 
sem abrir mão do conteúdo inegociável do evangelho.

investimento: R$ 35,00 por módulo. inscrições: 
pastorlugon@hotmail.com – 31-8896.3797 - secretaria 
da igreja -  31-2510.3627; 2510.6470. São 35 vagas.

Conheça o Haggai: http://haggai.com.br/

Mediante parceria, a Editora Filhos da graça está distribuindo a Bíblia Comemorativa dos 
75 anos do no Cenáculo no Brasil (Formatos/Edições brochura e luxo). Como distribuidores 
dos produtos no Cenáculo, seguimos a orientação para comercialização e vendas, portanto, 
oferecemos os produtos nos mesmos preços anunciados pelo no Cenáculo!

Venda varejo... Consulte a disponibilidade para quantidades maiores:
Telefones: (31) 3435.5571 ou (31) 9218.6585
Filhos da graça Livraria - Rua Cyro Vaz de Melo, 571 - Loja 8 - Dona Clara - Belo 

Horizonte/Mg

IM Carlos Prates receberá o Instituto Haggai

Adquira a Bíblia Comemorativa do 
No Cenáculo

no dia 18 de Janeiro de 2014 foi realizado, em Caeté Mg, o primeiro encontro com jovens e 
juvenis da congregação Metodista no Retiro. O evento ocorreu no sítio Recanto do sossego e teve 
como tema “Santidade na cabeça”, com estudos do pastor Wesley a respeito da contextualidade 
vivida pelos jovens e juvenis desta geração.

assuntos como, vida pessoal, convívio familiar e social, relacionamentos e sexualidade foram 
abordados, discutidos e orientados à luz da Palavra de Deus. Confira alguns depoimentos:

“O significado do encontro foi gratificante, pois entendo que é papel da igreja apontar aos 
jovens, juvenis, casais e a família quais são as implicações decorrentes de relacionamentos, suas 
consequências e, sobretudo, como a palavra de Deus nos livra dos maus caminhos”, disse Lidia 
Peroni.

Para Carlos Moisés, “o encontro nos proporcionou oportunidades de quebrar paradigmas, 
discutir temas muito importantes, mas pouco trabalhado junto à juventude cristã, chance de refletir 

sobre o propósito de Deus quanto à sexualidade na vida do ser-humano e como vencer as lutas diárias contra as ofertas do mundo”.
Entendemos que muito mais deverá ser discutido e orientado em nossas igrejas no intuito de promover mentes saudáveis, que 

possam se posicionar e declarar em meio às propostas e tentações vivenciadas no dia a dia. “Eu escolho ser amigo de Deus”, afirmou 
o pr. Wesley garcia.

Colégio Episcopal publica Carta Pastoral Evangelho em ação
Para ler o documento, acesse:  
http://www.metodista.org.br/colegio-episcopal-da-igreja-metodista-

publica-carta-pastoral-evangelho-em-acao-acao-social-da-igreja-
metodista

[ vai acontecer ]

Congregação do Retiro realiza 
encontro com mocidade

[ clique aqui ]
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as estatísticas serão preenchidas utilizando o gi - gESTÃO DE igREJaS (gi.vetorweb.com.br) Digitar o login 
e senha e acessar no menu a parte sobre ESTaTÍSTiCa. aqueles/as que tiverem dificuldade no acesso, devido ao 
usuário e senha, fazer contato pelo e-mail: informatica@4re.metodista.org.br 

Havendo alguma dificuldade no uso do gi a mesma poderá ser feita através de formulário disponibilizado no 
Portal da Quarta Região para download: http://4re.metodista.org.br , no Link Estatística.

a estatística estará disponível para preenchimento até o dia 30 de abril de 2014. informações e orientações 
com o assessor episcopal, rev. Edward Coelho Soares Machado: (31) 9111.5299 e/ou pelo e-mail: estatistica@4re.
metodista.org.br 

a igreja Local que possui CEi – Cadastro Específico do inSS, com empregados admitidos em 2013 ou que não tiveram atividades, 
está obrigadoa a gerar a RaiS, informando os vínculos e/ou RaiS negativa, quando não houver empregados. Colocamo-nos à 
disposição para orientar em tudo o que se fizer necessário, para o bom andamento deste expediente. 

Calendário de obrigações
Março/2014
Salário .............................................. 06/03/2014
FgTS ................................................ 07/03/2014
CagED ............................................ 07/03/2014
Envio de gPS ao Sindicato ......... 10/03/2014
gPS .................................................. 20/03/2014
iRRF .................................................. 20/03/2014
PiS .................................................... 20/03/2014
RaiS ................................................. 21/03/2014

 
abril/2014
Salário .............................................. 05/04/2014
FgTS ................................................ 07/04/2014
CagED ............................................ 07/04/2014
Envio de gPS ao Sindicato ......... 10/04/2014
gPS .................................................. 17/04/2014
iRRF .................................................. 17/04/2014
PiS .................................................... 17/04/2014

[ gestão da igreja local  ]

Estatísticas 2013

Cadastro Específico do INSS

DaRF
Pedimos às igrejas que nos enviem todos os DaRF ś de tributos federais recolhidos, mesmo se for devido e não 

recolhido, pois a DCTF é obrigatória e mensal.

[ com pesar ]
Sebastião Rodrigues de Paula, pai da Pra. nair Sabina, faleceu em dezembro de 2013.

aylton José Dias, pastor aposentado, ocorrido em 5 de janeiro.

adma alves, irmã do Pr. Edson alves, ocorrido em 8 de fevereiro.

Mirtes Vieira, esposa do rev. Pedro alves de aguiar, ocorrido em 23 de fevereiro. Ele foi pastor até a década de 70, na 
iM em Carangola e atualmente encontra-se na Presbiteriana.

Célia Marucci Pontes, viúva do rev. Davi Pontes, ocorrido no dia 2 de março.

almerinda neves Cruz, 95 anos, mãe do rev. adahyr Cruz, ocorrido no dia 6 de março.

nossas condolências aos familiares e que o consolo do Espírito Santo alcance a todos.
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[ Metodismo e memória ]

Estamos comemorando 75 anos do no Cenáculo 
no brasil. É possível que este livrinho devocional 
tenha sido um dos mais importantes companheiros 
de oração e meditação dos nossos pais, tios, tias 
e avós. Hoje, o no Cenáculo possui mais de 60 mil 
assinantes, somente no brasil. Desde o início, o 
no Cenáculo tem abençoado e edificado vidas, 
comunidades e reuniões. Sua contribuição para 
o fortalecimento da espiritualidade do povo 
metodista pode ser comprovada por inúmeros 
testemunhos dos leitores e leitoras. 

O no Cenáculo (The Upper Room) começou a 
circular no brasil no primeiro trimestre de 1938, 
sendo traduzido para o português e publicado 
no Expositor Cristão. Os tradutores eram os 
missionários estabelecidos em Campinas e 
proximidades. 

Constitui-se memorável o fato de o 3° Concílio 
geral da igreja Metodista (1938), realizado em Juiz 
de Fora, ter aprovado a edição em português para 
a nossa igreja no brasil, com as recomendações e 
manifestações do referido plenário. Do Expositor 
Cristão de 1938, extraímos uma das mais antigas 
meditações, embora desconhecendo a autoria. 1

 
Temos, portanto, sempre bom ânimo, 

e sabemos que, enquanto estamos presentes 
no corpo, estamos ausentes do senhor. Porque 
andamos por fé e não por visão. Temos bom 
animo, digo, e antes queremos estar ausentes do 
corpo e presentes com o Senhor. É por isso que 
também nos esforçamos, quer presentes, quer 
ausentes, para lhe agradar. Pois é necessário que 
todos sejamos descobertos perante o tribunal 
de Cristo, para que cada um receba o que fez por 
meio do corpo, conforme o que praticou, o bem 
ou o mal.  (2 Coríntios 5.6-10)

a vida do crente está baseada na visão do 
futuro, que é gloriosa, e não nos sofrimentos, 
desapontamentos, enfermidades, dores e 
angústias do presente. a felicidade verdadeira 
está no término da jornada e não durante os 
dias de marcha. 

nesta marcha pela estrada espinhosa 
da vida, devemos ter como elemento de ânimo 
nossa vida descoberta diante de Deus.

Existe dentro de nós uma inspiração do 
maligno que procura justificar todos os nossos 
erros e até nossos próprios pecados. infeliz do 
crente que se deixar arrastar por essa maldosa 
sereia. nossa felicidade depende de um estudo 
profundo de nossa vida e de nossos atos, diante 
de Cristo, sem ouvir a voz diabólica que nos 

procura desculpar hoje para nos acusar amanhã 
diante do próprio Deus.

O indivíduo que reconhece suas faltas 
diante de Deus, e se acusa humildemente, é 
como o enfermo que mostra suas chagas ao 
medico que as pode curar. Paulo diz que aquele 
que reconhece suas faltas “já passou do juízo”, 
isto é, tendo condenado sua vida diante do 
Juiz, alcança dele misericórdia e escapa do 
julgamento.

É muito importante que os crentes 
saibam disto. E quando dizemos crentes 
incluímos os de todos os dons, tanto leigos como 
clérigos. Muitos, por não terem examinado bem 
suas consciências, e por haverem praticado 
atos maus de que não se acuraram nem se 
arrependeram, embora tomem assento na 
mesa do Senhor, ouvirão dele, pasmados, estas 
palavras diante do tribunal: nunca vos conheci. 
isso não acontecerá com os que abrirem seus 
corações e confessarem suas faltas a Jesus.

O lançamento da bíblia comemorativa dos 75 
anos do no Cenáculo no brasil ocorreu no dia 24 
de outubro de 2014, na Catedral Metodista de São 
Paulo, SP. São 75 anos de testemunho, inspirando 
a relação das pessoas com Deus e com as outras ao 
redor do globo.

invista e instrue-se na vida devocional pessoal! 
Lembrando uma frase de Wesley, queremos 
recomendar ainda: “nunca permitas, sob qualquer 
hipótese, que passe um dia sequer sem que tenhas 
pelo menos uma hora para a tua vida devocional”. 2  

adriel de Souza Maia
 gercymar Wellington L. e Silva

  1 as primeiras traduções das meditações do “The Upper Room” eram enviadas ao Expositor Cristão por iniciativa dos missionários. Somente em 1940 é que a imprensa 
Metodista criou o periódico “no Cenáculo”, com edições trimestrais. Expositor Cristão, 15 de março de 1938   

2 Extraído do livro “O despertamento religioso de João Wesley”, de James Roy, Rio de Janeiro: Pastoral Bennett, 1996.

75 anos do no Cenáculo no Brasil


