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“Subindo ele às alturas, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens.” Efésios 4.8

[ palavra do bispo ]

A Bíblia afirma que o modelo 
prático de ser Igreja – Corpo de Jesus 
Cristo, é ser uma Igreja de Dons e 
Ministérios. Há várias afirmativas a este 
respeito no Novo Testamento citando 
especialmente a estrutura e organização 
da Igreja Primitiva, tanto em Jerusalém 
como também em Antioquia. Este 
mesmo modelo vai ser visto nas Igrejas 
Paulinas, especialmente em Roma, 
Corinto, Éfeso e outras.

Quando lemos a história da Igreja 
Primitiva, verificamos “em Atos 6.1-
15” a existência da primeira reunião 
que houve com os participantes (povo) 
para resolver o problema das viúvas 
dos helenistas que não estavam sendo 
contempladas na distribuição diária de 
alimento. Isto nos mostra, também, 
que os problemas que existem na Igreja 
de Jesus Cristo são resolvidos com a 
participação de todos os fieis através da 
oração e do diálogo, em que o resultado 
é bom para todos e todas.

Esse é o nosso modelo bíblico 
de ser Igreja de Jesus Cristo – uma 
comunidade que ora e conversa sobre 
suas dificuldades e busca a solução que é 
boa para todos e todas. Se há algo novo 
acontecendo no meio da comunidade e 
que revela falta de atenção e até mesmo 
injustiça, vamos reunir a comunidade, 
expor o problema para todos e todas e 
buscar, através da oração e das opiniões, 
a solução que seja boa para todos e 
todas.

Neste contexto, de acordo com a 
necessidade que eles tinham de alcançar 
as viúvas dos helenistas na distribuição 
diária, chegaram à conclusão que 
deveriam eleger diáconos; surge, assim, 
o Ministério da Diaconia para atender 
esta necessidade. Isto nos mostra que 
o dom é uma ferramenta que Deus nos 
dá ou nos concede, mas o Ministério é 
o serviço que esta ferramenta pode 
prestar através da vida de alguém que se 

utiliza dela (ferramenta) com sabedoria 
na Obra do Senhor Jesus.

A palavra “dom”, do latim “donu”, 
do grego “dôrea”, significa “presente”, 
“dádiva” e outras coisas. Já a palavra 
“ministério”, do latim “ministério”, 
do grego “diáconos” significa 
“servo”, “servir”, “serviço”, “criado”, 
“incumbência”.  Podemos observar 
que ambos os significados, de acordo 
com a origem da palavra, têm sentido 
profundo e identificado com a ideia 
teórica e prática de “Dons” (presentes) 
e “Ministérios” (serviço). Ganhamos, da 
parte de Deus, presentes para servir a 
ELE e a sua Igreja.

O dom não é determinado pela 
pessoa, mas doado por Deus conforme 
a necessidade da Igreja, conforme o 
Seu querer sobre nossa vida, resposta 
de oração e da vontade exclusiva e 
soberana de Deus de acordo com a 
necessidade. Muitas vezes, verificamos 
várias de nossas igrejas locais com muitos 
ministérios que não funcionam, pois são 
ministérios criados sem necessidade, 
portanto, estão fora dos propósitos de 
Deus para a vida daquela comunidade 
local. Estas igrejas locais deveriam orar 
e jejuar durante um tempo, perguntar 
a Deus sobre as reais necessidades da 
comunidade onde ela está inserida; 
certamente Deus responderá e todas as 
coisas que antes não davam certo, nem 
funcionavam, agora terão sentido nesta 
comunidade.

Eu não tenho um dom apenas 
porque gosto do que faço, mas com 
um propósito muito maior: tenho um 
dom porque Deus viu uma necessidade 
que deseja transformar. Ele não enviará 
um anjo, mas vai usar a minha vida para 
que as coisas aconteçam. Talvez eu 
nem gostasse muito ou quase nada do 
que faço ou vou fazer, mas Deus vai me 
presentear com habilidades que ninguém 
vai entender como eu as tenho para 

fazer tal coisa. É Deus quem capacita. 
Há um ditado que diz: “o que seria do 
verde se todos gostassem apenas do 
amarelo?”. Em uma Igreja de dons e 
ministérios cada membro, inspirado pelo 
Espírito Santo, deve se dispor para ser 
usado aonde Deus deseja usá-lo.

A Bíblia demonstra uma sabedoria 
muito importante quando declara que 
não há um dom maior ou melhor que o 
outro; ela diz que “há diversidade nos 
dons, mas o Espírito (Espírito Santo) é o 
mesmo” (1 Coríntios 12.4). Parece-me 
que muitos crentes não têm estudado 
a Bíblia e levado a sério a Palavra de 
Deus, que não entra em contradição, 
pois já vi e ouvi tantas bobagens por aí 
a respeito deste tema. Precisamos não 
ter preguiça de estudar mais a fundo a 
Palavra de Deus.

Esta é a razão pela qual afirmo 
que nós, metodistas, somos uma igreja 
que se organiza através dos “Dons e 
Ministérios”, com “Grupos Societários”, 
com “Células”, com “Escola de Discípulos 
e Discípulas”, com “Escola Dominical”, 
com “CLAM’s” e “Concílios Locais”. Se 
nada disso vem funcionando na sua 
igreja local, eu diria que o problema 
certamente não está nesta estrutura, 
mas no modo pelo qual as coisas 
são feitas, ou seja, sem oração, sem 
jejum, sem Palavra, sem Deus, sem 
sabedoria, sem ordem e sem disciplina. 
Experimente servir a Deus como a Bíblia 
nos ensina e verá a diferença!

Nos próximos números 
continuaremos a escrever sobre os 
Ministérios Diversos como: Ministério 
Pastoral, Ministério de Louvor, 
Ministério de Evangelização e outros.

Do seu pastor e bispo Roberto 
Alves de Souza.

  Referências:
ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia de Estudo Vida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil - Vida, 1999.

HOUAISS, Antônio. grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
SCHOKEL, Luís Alonso. a Bíblia do Peregrino. São Paulo: Paulus, 2002.

Modelo bíblico de Igreja - Dons e Ministérios
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[ giro regional ]

A Câmara Municipal de Governador Valadares prestou homenagem especial à 
Igreja Metodista em Carapina, durante solenidade na noite do dia 12 de dezembro, 
para marcar os 59 anos de história no Morro Carapina! A homenagem leva em 
consideração os serviços relevantes que a Igreja tem prestado, contribuindo de 
forma decisiva na promoção do amor fraternal, colaborando deste modo com o 
poder público na construção da paz.

A Igreja Metodista em Carapina tem como meta alcançar a população do Morro 
Carapina, levando-a a vivenciar os valores do Reino de Deus firmados na justiça, na 
solidariedade e no amor fraternal. Deste modo, a Igreja procura agregar homens e mulheres no discipulado cristão 
dentro e fora da Igreja.

A igreja participa do Projeto Fica Vivo, em parceria com a Secretaria de Ação Social do Estado, além de manter grupos 
de discipulado nos lares, evangelismo próximo aos locais de comercialização de drogas e distribuição de cestas básicas.

Câmara municipal de Governador 
Valadares homenageia a IM em Carapina

O Projeto de Plantação de Igrejas na cidade de Pouso 
Alegre, MG, recebeu no dia 08 de Janeiro a visita do 
secretário executivo da AIM da 4ª Região, rev. Wesley 
Gonçalves, para um diálogo com a liderança local com 
objetivo de informar e capacitar a mesma acerca dos 
processos administrativos da caminhada e organização 
de uma Igreja Local. 

Na ocasião, o rev. Wesley Gonçalves partilhou 
com a liderança presente um pouco da história do 
metodismo e, em seguida, apresentou a função 
dos ministérios de tesouraria e procuradoria, 
mostrando a sua importância para esse momento 
em que a nossa Igreja está nascendo na cidade de 
Pouso Alegre, MG. 

Juntamente com o rev. Wesley, recebemos também 
a visita dos clérigos da área regional: rev. Derly, que 
nos inspirou através do seu testemunho missionário 
e  também do  rev. Gean Peroni, que compartilhou 
informações sobre os cursos oferecidos pelo Instituto 
Teológico João Ramos Júnior, como capacitação para o 
desenvolvimento missionário. Também foi mencionado 
o futuro projeto de um núcleo de formação missionária 
no Sul de Minas. 

A oficialização da Igreja Metodista em Pouso Alegre 
ocorreu no dia 06 de dezembro, durante celebração 
no Restaurante Basílico, centro da cidade. Foi um 
momento histórico para o avanço do Metodismo no Sul 
de Minas - 4RE. 

O trabalho começou com uma célula e agora cresce 
como Corpo de Cristo, tornando-se uma igreja. O bispo 
também ministrou a Santa Ceia juntamente com os 
pastores Fernando Balthar, José Luiz Romano Archanjo, 

Luiz Tonietto, Andréa Tonietto e Welfany Nolasco. A 
celebração contou com os irmãos e irmãs da Igreja 
Metodista em Pouso Alegre.

Louvado seja Deus pela liderança local e pelos 
pastores da área regional que estiveram presentes. Deus 
permita que 2015 se torne um ano de multiplicação!

Informou: Douglas Bortone

Avança a instalação da Igreja em Pouso Alegre
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A Igreja Metodista Betânia realizou no dia 18/10 
uma super festa para as crianças chamada festa do 
cabelo doido. Com muita alegria e diversão todos 
puderam louvar a Deus! Houve premiação para as 
crianças e os adultos que estavam com os cabelos 
mais engraçados, além de sorteio de prêmios e 
muitas guloseimas, como criança gosta.  Ver o 
sorriso no rosto dos pequenos faz toda a diferença. A 
Igreja precisa ser também lugar de alegria e diversão 
para as crianças.  A Igreja precisa atrai-las de forma 
criativa para ganhar o seu coração para Jesus. Deus 
ajude e capacite a Igreja para cumprir sua missão 
junto às crianças.

No dia seguinte a igreja recebeu novos membros. 

Num clima de muita alegria e receptividade, a 
comunidade recebeu os irmãos/as que passaram a 
fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus continue 
ajuntando o seu povo  para  caminhar em unidade e 
ser luz para este mundo!

[ giro regional ]

O dia 27 de setembro deste ano foi marcado por muita 
alegria e comunhão para a comunidade em Pouso Alegre. 
Durante a tarde, a igreja se reuniu no Clube Fernandão, com 
o objetivo de consolidar o trabalho missionário e divulgar 
a Igreja Metodista na cidade. Além do delicioso almoço 
e churrasco, o irmão Wellerson conduziu o povo em um 
momento abençoado de louvor, oração e reflexão. Além 
da visita do pr. Luiz Tonietto e família (Igreja Metodista 
em Congonhal, MG), o evento contou com a presença 
de quarenta e cinco pessoas. Deus seja louvado pela vida 
dos irmãos Wellerson e Cassiane que proporcionaram a 
organização desse dia maravilhoso. 

Nos dias 11 e 12 de outubro aconteceram as 
celebrações referentes à inauguração do novo templo 
da Igreja Metodista em Santa Maria de Itabira, com 
as seguintes programações: no dia 11, culto de 
inauguração com a presença do SD pastor João Marcos 
Garcia de Matos e, no dia 12, culto de ação de graças 
com a presença do bispo Roberto Alves e do secretário 
executivo da AIM - pastor Wesley Gonçalves. 
Estiveram presentes, também, os clérigos pastor Davi 
Morais, pastor Marlos Andrei, pastor Carlos Alexandre 
e a pastora Fátima Cristina e seus familiares. Foram 
dois dias de muita adoração e louvor. 

Campo Missionário em Pouso Alegre,MG,  
realiza “Dia da comunhão”

Inauguração do templo - Igreja Metodista em 
Santa Maria de Itabira

Igreja Metodista realiza festa diferente
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[ giro regional ]

Em setembro, a Igreja Metodista em Ouro Branco, MG, celebrou 
em setembro 34 anos de vida e missão. A participação da comunidade 
foi intensa, bem como a participação de visitantes e alguns convidados 
especiais ao longo do mês, dentre eles a cantora Arianne, de Belo 
Horizonte, o casal clérigo da IM Benfica, JF, Anna Rachel e Fernando 
Balthar, além do revmo.Roberto Alves de Souza.

Foi realizada uma ampla divulgação da igreja na cidade, mediante um 
outdoor exposto na avenida principal da cidade, com a programação. O 
custo foi relativamente baixo se forem considerados os benefícios trazidos 
à missão na cidade. A igreja agradece a Deus,  em especial,  pela recente 
aquisição do sistema de som e pela doação recebida de uma Kombi.

Sob a visão de “aproveitar as oportunidades (Ef. 
5.16)”, a Igreja Metodista Central em Carangola 
promoveu mais um evangelismo estratégico no Dia de 
Finados. No período da manhã uma equipe da igreja 
esteve com duas tendas montadas na entrada do 
cemitério municipal. Foram oferecidos diversos tipos de 
serviços: Testes de Glicose, Aferição de Pressão Arterial, 
Distribuição de água mineral e cafezinho, além, é claro, 
de uma farta distribuição de literatura evangelística.

A iniciativa foi acolhida com muita receptividade 
pelas centenas de pessoas que por ali passaram. Como 
disse o pastor Márcio Abreu de Freitas: “num dia de muita 
sensibilidade e tristeza, encontramos uma excelente 
oportunidade de anunciar, em atitudes e palavras, a 

razão da nossa esperança: Jesus!”
Informou: Secretaria da IMC Carangola

Igreja Metodista em Ouro Branco celebra aniversário

IMC Carangola transforma Dia de Finados 
em “Dia Missionário”

Batismo no campo 
Missionário Distrital 
em Ipatinga

O Campo Missionário Distrital em Ipatinga 
recebeu, no dia 19 de outubro, cinco novos membros. 
O culto pela manhã foi realizado no Sítio Parreira, 
com batismo e profissão de fé. À noite foi recebido 
um candidato por confirmação do pacto batismal. Os 
cinco candidatos fizeram seus votos de membros da 
Igreja Metodista e, a seguir, participaram da Ceia do 
Senhor e serviram à comunidade. 

Na ocasião, foram consagrados ao ministério da 
música, três novos membros que participaram do 
curso Selados para Adorar. Glória seja dada a Deus 
pela vida desses irmãos e irmãs.

Informou: revda. Anelise Martins Silva 
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A Igreja Metodista Nova Jerusalém, em São João Nepomuceno, MG, comemorou 28 anos de Vida e Missão em 
agosto. Foram momentos muito agradáveis de testemunho e da presença de Deus. Em virtude da ocasião, a Igreja 
recebeu da Câmara de Vereadores uma Moção de Aplausos, durante solenidade na noite do dia 02 de setembro. A 
iniciativa pariu do vereador Paulo César de Souza Barreiros (PSB-MG). Essa é uma das formas que a referida Câmara 
usa para demonstrar reconhecimento às instituições relevantes do município. 

[ giro regional ]

Legislativo de São João Nepomuceno 
homenageia Igreja Metodista Nova Jerusalém

6

O bispo Roberto Alves de Souza, o assessor 
episcopal rev.Wesley Gonçalves e o superintendente 
distrital rev.Wesley Nascimento, estiveram visitando 
os seminaristas recomendados pela 4ª Região 
Eclesiástica no dia 05 de novembro. Houve um 
almoço de confraternização que reuniu seminaristas, 
professores e familiares para um tempo de 
comunhão.

Durante a parte da tarde, os alunos formandos 
participaram de uma reunião com o bispo Roberto 
e, em seguida, gravaram a tradicional entrevista 
em que puderam compartilhar expectativas e 
experiências relacionadas ao ministério pastoral.

No período da noite, o bispo Roberto também se 
reuniu com os demais seminaristas da região, levando uma palavra sobre a importância do carisma, santidade e 
caráter na vida do líder.  O rev. Wesley Nascimento também cumprimentou os seminaristas e compartilhou sua 
experiência pastoral que motivou a todos os presentes. 

No terceiro domingo de setembro de 2014, foi realizada uma 
linda festa pelo aniversário da Escola Dominical. Todos vestiam 
uma camisa com os seguintes dizeres: “Escola Dominical feita 
para mim e para você”.

Foi um momento de grandes emoções em que foram prestadas 
homenagens  aos professores do passado e aos atuais. A Escola 
Dominical é uma bênção! A atividade contou com o apoio dos 
pastores Edésio e Genildison.

Informou Marília Almeida - coordenadora da Escola Dominical

Nos dias 01 e 02 de novembro os membros da Congregação 
Metodista em Nepomuceno estiveram em festa e comemoraram 
com muita alegria, teatro e louvores o 16º aniversário da igreja, 
que, nos últimos anos tem crescido e avançado em seu trabalho 
missionário no Sul de Minas. Estiveram pregando a Palavra de Deus 
nestes dois dias o evangelista Carlos Henrique da Silva e o rev. 
Carlos Alberto Filho, pastor da Igreja Metodista em São João Del 
Rei. A Congregação Metodista em Nepomuceno é pastoreada pelo 
pastor Márcio Wilhelm Schneider desde 2010.

Bispo Roberto visita seminaristas da 4ª 
Região na Faculdade de Teologia

IM São Mateus celebra o dia da Escola Dominical 

Congregação Metodista em Nepomuceno Comemora seu 16º Aniversário
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Durante solenidade realizada na Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte, na noite de 6 de novembro, o bispo Roberto Alves de 
Souza foi homenageado com o título de Cidadão Honorário. O 
plenário da câmara acolheu cerca de 60 convidados, entre clérigos 
e leigos da Igreja Metodista, bem como a esposa do bispo Roberto, 
sra. Marta. 

A iniciativa partiu do vereador Elvis Côrtes (SDD-MG), que 
lembrou o compromisso da Igreja Metodista em Belo Horizonte, 
sobretudo a partir do ministério do bispo Roberto, sua dedicação, 
bem como o trabalho exercido pela Igreja mediante a Fundação 
Metodista de Ação Social e Cultural. “Belo Horizonte se sente 
honrada com o exemplo de vida e chamado de homens como o bispo 
Roberto Alves de Souza”, destacou Côrtes.

Convidado para a solenidade, o deputado federal Lincoln Portela 
(PR-MG) frisou o caráter de homens e mulheres de Deus que 
seguem testemunhando e contribuindo para uma sociedade melhor, 
principalmente quando buscam fortalecer e amparar as famílias.

Em sua fala, o bispo Roberto agradeceu a homenagem, lembrando 
que foi plenamente acolhido ao chegar a Belo Horizonte para presidir 
a Quarta Região Eclesiástica. Para ele, os homens e mulheres de 
Deus são chamados para viver a fé e transformar a sociedade, 
principalmente quando todos precisam ser tratados com dignidade. 
“Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, principalmente 
na direção daqueles que estão desacreditados”, afirmou o bispo 
Roberto.

Bispo Roberto recebe cidadania 
honorária de Belo Horizonte

Fotos: Januária Vargas



Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, a Igreja Metodista 
em Barra e Santa Bárbara do Leste realizaram o 
acampamento “Escodista” (Escoteiros Metodistas). O 
projeto, criado em 2008 pelo irmão Mozart Gomes, 
é semelhante aos escoteiros, mas se diferencia em 
sua principal finalidade que é influenciar crianças 
e adolescente a serem e fazerem discípulos.  Os 
participantes aprendem sobre Deus fazendo o que mais 
gostam que é brincar; servir ao Senhor com prazer e 
alegria;  crescer pela leitura da palavra; tornar simples 
e possível a comunhão com Cristo e com os outros; 
trabalhar em equipe; ser obediente; alcançar as famílias 
para Cristo e despertar nas crianças e adolescentes de 
nossas igrejas a vontade em servir ao Senhor Jesus.

Na oportunidade, o pastor Diego Lopes, da Igreja 
Metodista em Barra Alegre, convidou o idealizador deste 
projeto e seus cooperadores (Neto Machado e André – 
IM no Jardim Bonfiglioli, SP) para implantarem o projeto 
em Barra Alegre. Sendo assim, os trabalhos foram 
divididos em duas etapas: 

O primeiro passo foi um treinamento para os 
membros das igrejas de Barra Alegre, Santa Bárbara 
do Leste e Caratinga. Também participou o pastor 
Felipe Bagli, da IM em Viçosa. O passo seguinte foi a 
realização do acampamento, no qual os participantes da 
capacitação puderam  colocar a mão na massa e ajudar 
na montagem das provas.

Louvado seja Deus que possibilitou essa oportunidade 
de aproximar as crianças do Senhor. Louvor seja dado 
também pela equipe de São Paulo que apoiou a igreja 
nesse desafio e pelas pessoas que se dispuseram a 

ser capacitadas. A Igreja acredita que viverá um novo 
tempo de salvação para as crianças e seus familiares e 
na capacitação de líderes comprometidos com o projeto 
escodista, para a glória de Deus.

Informou: Daniela Fernandes

IM em Barra e Santa Bárbara do Leste 
realizam Acampamento Escoteiro
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[ giro pelo brasil ]

Entre os dias 17 e 19 de outubro de 2014, na Igreja 
Metodista Central em Governador Valadares, a Diretoria 
Plena – integrantes da mesa e SD’s de jovens - da 
Federação Metodista de Jovens da 4ª RE, se reuniu para 
deliberar as ações que serão realizadas no próximo ano em 
Minas Gerais e Espírito Santo. Confira o que acontecerá em 
2015:

Mês da juventude metodista: Em março, toda a 
região, através dos distritos, promoverá ações de busca 
espiritual (jejum e oração), social (doação de sangue) e 
manifestação pública e evangelização nas praças, além de 
uma programação simultânea em cada distrito. Todas essas 
ações estarão interligadas nas redes sociais.

Jovens em missão do Ciemal: Na primeira semana de 
março (entre os dias 1 e 8), o Brasil será o anfitrião deste 
projeto que reúne jovens da América do Sul para capacitação 
e desenvolvimento projetos missionários de impacto. O 
projeto acontecerá em Salvador, BA. Se você sente que tem 
um chamado para a missão e deseja participar, entre em 

contato pelo e-mail: contato.femejo4re@gmail.com.
Projeto Neemias: Depois de ser realizado em São Paulo 

(SP), Florianópolis (SC), Toledo (PR) e inclusive no Paraguai, 
em 2015 a 4ª Região receberá uma edição do Projeto. Nos 
dias 10, 11 e 12 de abril,, 50 jovens buscarão restauração 
em seu ministério e liderança.

Treina Jovem 2015: O maior encontro nacional 
metodista para treinamento de líderes jovens será na 2ª 
Região Eclesiástica, na cidade de Gravataí, RS, de 4 a 6 de 
junho de 2015 (feriado de Corpus Christi). As inscrições 
para o encontro serão abertas no dia 1º de dezembro.

Congresso Regional de Jovens 2015 – “Tu sabes quem 
eu sou?”.  Nos dias 30 de outubro e 01 e 02 de novembro 
de 2015, os jovens descobrirão quem eles são e qual 
a sua missão. A ordem que o Senhor Jesus deixou foi o 
discipulado, logo Ele fez de todos/as os jovens, discípulos 
que buscam ganhar, consolidar, treinar e enviar outros 
discípulos. Em breve, outras novidades do Congresso. 
Envolva-se, participe e compartilhe!

Os formandos e formandas da Quarta Região de 
2014 da Fateo, em São Bernardo do Campo, SP, foram 
credenciados para realizar os atos pastorais, durante 
celebração realizada na IM Santa Tereza, na noite de 8 de 
fevereiro.

Com o credenciamento, os formandos deram início ao 
período de aspirante ao presbiterado, com uma grande 
festa realizada pelo bispo Roberto que ministrou uma 
palavra de esperança, paixão, vocação e entusiasmo.

O Superintende Distrital e pastor da Igreja local, rev. José 
Pontes, dirigiu a liturgia de forma criativa e envolvente. Os 
formandos, agora ingressos no Período Probatório, foram 
homenageados com literatura sobre discipulado, história 
do Metodismo, pastorado, Teologia da Graça em Gálatas, 
além de um relógio com o símbolo da IM Santa Tereza.

Além do presente, cada um foi apadrinhado por um 
intercessor pelo seu ministério. A festa terminou com 
um delicioso café servido no salão social. Foi uma linda 
celebração!

André Yuri Gomes Abijaudi
Caio de Oliveira Moura Sousa
Débora Kanhet Werderits Ribeiro

Dione Romualdo Felipe
George Jeovanholi Paradela
Jonathan Roberto Gonçalves Carvalho
Leomir Henrique Pascoal
Lucas Andrade Ribeiro
Salomão Dutra de Melo
Welen Cristina Oliveira Abreu Pascoal

Federação Metodista de Jovens se reúne 
e planeja os passos do próximo ano

Região credencia formandos para atos pastorais

9

12 a 18 de julho Projeto Missionário Passa à Macedônia - ES - Serra - Sede ES
18 a 25 de julho Projeto Missionário Passa à Macedônia - MG - Almenara

Prepare-se para a 18ª edição do Projeto 
Missionário Passa à Macedônia:
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[ agenda da região ]
JanEiRO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1-31 Férias e mudanças Pastorais  
17-18 Encontro com SDs da Federação de Homens Teófilo Otoni Federação de Homens
21-24 Juname Sumaré - SP Confederação/Federação Juvenis
      
FEVEREiRO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
7 Reunião da Secretaria Regional de Ação Social BH - a definir Secretaria de Ação Social
8 Culto de Credenciamento Pastoral IM Santa Tereza - BH Bispo
17 Recesso de Carnaval  
18 Cinzas  
24-26 Reunião do Ministério de Ação Episcopal - MAE Sede Regional Bispo
28 POV-Programa de Orientação Vocacional Sede Regional Instituto Teológico João Ramos Jr.
28 (*) Reunião da Coordenação Regional de Ação Missionária  Sede Regional Bispo
 - Coream
    
MaRÇO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1-31 Mês da Juventude Metodista Igrejas locais Federação de Jovens
1 Reunião da Coordenação Regional de Ação Missionária  Sede Regional Bispo
 - Coream
1-7 Jejum e oração Distritos/Igrejas locais Federação de Jovens
2 John Wesley [† 1791]  
7-8 Encontro de Pastoreio de Pastores AMAS - JF Bispo e Assessorias
8-14 Doação de Sangue Distritos/Igrejas locais Federação de Jovens
7 Dia Mundial de Oração Igrejas locais Pastores/as
7-8 Reunião Plena Federação de Juvenis Juiz de Fora Federação de Juvenis
 (Mesa da Federação)
8 Dia Internacional da Mulher Igrejas locais Secretaria de Ação Social
9 Dia dos Primeiros Metodista Brasileiros  
14 Tri Distrital de Homens - Zona da Mata, Leste Zona Juiz de Fora Federação de Homens
 da Mata e Serra Mantiqueira
15-21 Manifestação Pública Distritos/Igrejas locais Federação de Jovens
17-18 Encontro com os Secretários Distritais BH - a definir Secretaria de Expansão
 de Expansão Missionária  Missionária
18 Dia da Mocidade Metodista Igrejas locais Pastores/as
21 POV-Programa de Orientação Vocacional Sede Regional Instituto Teológico João Ramos Jr.
21 Concentração Dia Estadual do Metodismo Capixaba IM Central Cariacica – ES Bispo
22-28 Culto da Juventude Distritos/Igrejas locais Federação de Jovens
24-26 Encontro Regional de Novos Pastores Acamp. Gerezim Assessoria aos Novos Pastores

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:

JanEiRO
1/1 Ana Flávia Araújo M. Bruce

1/1 Joaquim Diogo

1/1 Ana Maria S. Raymundo

1/1 Erlon Martins dos Santos

1/1 Wesley Loureiro Venâncio

1/1 Aguilar Nali

3/1 Débora Coutinho Silva Ravagnani

4/1 Marlene Carneiro da Silva

5/1 Zeni de Lima Soares

6/1 Idalina M. Godinho

10/1 Anelise Martins Silva

10/1 Carlos Henrique de Assis Silva

10/1 Jorge Alexandre Fernandes Duarte

11/1 Aline Márcia de Melo Teixeira

11/1 Edina Nascimento Ferreira

11/1 Carlos Alexandre de Carvalho Silva 

12/1 Diviraldo da Silva Rodrigues

13/1 Carolina Maia Faria

16/1 Valmir Raymundo

16/1 Marco Aurélio Benarrós Sabino

16/1 Diego Lopes da Silva Fernandes

17/1 Diones Matos de Oliveira

17/1 Billy Fadel Machado Rampinelli

18/1 Aline E. Neto de Menezes

19/1 José Maria Lyra Pilro

20/1 Julia Oliveira de Paula

21/1 Denise S. Mendes

21/1 Leomir Henrique Pascoal

22/1 Rafael Pereira de Freitas

22/1 Katiucia Bastos Ferreira Neves

24/1 Enoca Paz de Oliveira Félix

24/1 Alberto dos Santos de Jesus

26/1 Eli Bandeira

27/1 Robert Jose Cruz da Costa

27/1 João Barbosa Martins

28/1 Maria Célia de Souza Fonseca

29/1 Fátima Cristina Silveira

29/1 Marisa Persilva Louzada Machado

29/1 Otávio Júlio Torres

29/1 Elias Dilem dos Santos

29/1 Alysson Ferreira de Freitas

30/1 Willians Ferreira Pires

30/1 Alexander Mendes Cunha

31/1 Bispo Adriel de Souza Maia

FEVEREiRO
1/2 José Pontes Sobrinho

2/2 Leny de Oliveira D. Campos

2/2 Jânio Quadros Paradela

2/2 Blanches de Paula
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Calendário de obrigações
Março/2015
Salário ......................................................06/03/2015
FGTS .........................................................06/03/2015
Caged.......................................................06/03/2015

Envio de GPS ao Sindicato .................10/03/2015
GPS ...........................................................20/03/2015
IRRF ..........................................................20/03/2015
PIS .............................................................25/03/2015
RAIS ..........................................................20/03/2015

[ gestão da igreja local ]

DaRF
Pedimos às igrejas que nos enviem todos os DARF ś de tributos federais recolhidos, mesmo forem devidos e não 

recolhidos, pois a DCTF é obrigatória e mensal.

[ oremos ]

[ nasceu ]

Estão em recuperação de saúde os clérigos Edésio Rocha, Robson de Paula, Delmir Matos, 
Maria Aparecida Furtunata e Antônio Maurílio Guimarães. Maisa Sangy, esposa do rev. Aparecido, 

recupera-se de cirurgia. Intercedamos pelo completo restabelecimento da saúde dos irmãos e irmã.

Isaque, neto do pr. Roberto Queiróz, filho de Regina e Alexandre, no dia 12 de outubro de 2014.
Luiza, filha do pr. Varney e Daniela, em 24 de novembro de 2014. Pedro, neto do pr. Marcilio Gonçalves, 

nasceu no dia 27 de novembro de 2014. Parabéns aos pais André e Mirelly.
Deus abençoe aos familiares.

[ com pesar ]
Sr. José Montuan, pai do pr. Ismael Montuan, faleceu no dia 12 de janeiro.

Sra. Terezinha, mãe do pr. Antonio Geraldo, faleceu no dia 1º de fevereiro.

nossas condolências aos familiares e que o consolo do Espírito Santo alcance a todos.

3/2 Marlene Pereira da Cunha

3/2 Joelma Silva Rocha Maia

4/2 José Rocha de Amorim

4/2 Creuza Joana Gomes Loregian

5/2 Henrique Abreu Magalhães

6/2 Regina M. de Almeida Carrafa

7/2 Filipe Valério Montuan

9/2 Antônio Eustáquio Gomides

10/2 Elizabete Altino

10/2 Jaine Severino Pereira Barros 

11/2 Martta dos Santos Pinto

11/2 David Luiz de Medeiros

13/2 Jorge Luis Pereira de Freitas

13/2 Marlos Andrei Silva

13/2 Sônia Marilda Freitas

13/2 Francisco Carlos de Assis

14/2 Hideíde A. Gomes de Brito Torres

16/2 João Marcos Garcia Matos

16/2 Cintia Ribeiro S. Maciel

17/2 Ilcéia Frangilo Hott Soares

18/2 José Mauro da Silva Ribeiro

19/2 Wesley Garcia de Oliveira

21/2 Western Clay Peixoto

22/2 Orlando Carrafa dos Santos

24/2 Catharina Freire de Matos

24/2 David Pinto de Moraes

26/2 Michele Jesus F. Nascimento

26/2 Lúcia Helena L. Peixoto

27/2 Gislaine Siqueira de Abreu

28/2 Delmir Matos de Oliveira

28/2 Lucas Tavares Bezerra 

29/2 Marta Valverde

29/2 Dilmar Carvalho Paradela

MaRÇO
01/3 Wanderson Adaias Franco

01/3 Oscar Garcia da Silva

02/3 Renata Corrêa Wendling

03/3 Maria Rosa Cardoso Alves

03/3 Felipe Bagli Siqueira

04/3 Marcelo Nunes Martins  

04/3 Wellington Martins de Brito

07/3 Juarez Ferreira de Jesus

07/3 Sebastião Simão do Amaral

08/3 Érica Vieira Castro

08/3 Luiz Carlos Alves

09/3 Edigar Patricio

09/3 Marlussi Sathler Rosa Guimarães

09/3 Aline Rocha de Oliveira

10/3 Klaus Dieter Wirth

11/3 Cintia A Maia de Almeida

11/3 Juliana Maria Batista Martins

11/3 Marilúcia Nocci Teixeira

13/3 Antônio Maurilio Guimarães

15/3 Célia Saito de Souza

15/3 Sérgio Marcus Pinto Lopes

15/3 Márcia Pinto Valverde

15/3 Aluísio Faria de Siqueira

16/3 Júnio Marcos de Almeida

17/3 Maykon Diekson Luiz da Silva

17/3 Gerson Neves de Sousa Jr

18/3 Míriam Andrade de Almeida Oliveira

18/3 Mário Lúcio de Sousa

20/3 David Marins da Silva

20/3 Ezequiel Esteves

20/3 Paloma Cerqueira B. Goodwin

20/3 Daniela Araújo Bezerra

22/3 Diva Patricio

22/3 Jocilene Fraga Pilro

23/3 Plínio de Souza Gomes

24/3 Luciano de Barros 

25/3 Maria Aparecida da Silva e Silva

25/3 Renato Wanderley de Souza Lima

26/3 Márcio Grôpo Toledo

27/3 Maria Angélica B. P. Lugon

28/3 Messias Valverde

30/3 Genildison da Silva Ribeiro

30/3 Miguel Soares Alves

30/3 Elisandra de Oliveira Souza Toledo

31/3 Leandro de Vargas Gerra
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[ diálogo e serviço ]

Reuso da água
Você pode também reaproveitar água da 

máquina de lavar roupas. Uma máquina de 10kg de 
roupa usa 70 litros de água em cada um dos seus 
três ciclos. Basta adquirir bombonas plásticas e ligar 
o cano de saída da máquina à boca da bombona. No 
mercado você encontra bombonas de 50, 60, 70, 
100 e 200 litros de água a preços acessíveis.

Outra alternativa interessante é adaptar os canos 
e calhas dos telhados para captar água da chuva. 
Com pequeno custo, é possível captar milhares de 
litros no período chuvoso. A água pode ser usada 
para lavar roupas, veículos, calçadas, banho e muito 
mais. Tente, sua conta de água vai diminuir. Diversos 
vídeos no Youtube demonstram como fazer essas 
adaptações.

A Igreja e a crise hídrica –
 oportunidades de atuação

Fonte: www.uniagua.org.br

OS DEZ MANDAMENTOS PARA ECONOMIZAR áGUA: 

1 -  no Banho: Molhe-se, feche o chuveiro, ensaboe-se e depois abra para enxaguar. Não fique com o 
chuveiro aberto. O consumo cairá de 180 para 48 litros. 

2 -  ao escovar os dentes: escove os dentes e enxágue a boca com a água do copo. Economize 3 
litros de água. 

3 -  na descarga: Verifique se a válvula não está com defeito, aperte-a uma única vez e não jogue lixo 
e restos de comida no vaso sanitário. 

4 -  na torneira: Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros/minuto. Pingando, 46 litros/dia. Isto 
significa 1.380 litros por mês. Feche bem as torneiras. 

5 -  Vazamentos: Um buraco de dois milímetros no encanamento desperdiça cerca de três caixas 
d’água de mil litros. 

6 -  na caixa d’água: Não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. 
7 -  na lavagem de louças: Lavar louças com a torneira aberta, o tempo todo, desperdiça até 105 

litros. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxágue tudo de uma vez. Na máquina de 
lavar são gastos 40 litros. Utilize-a somente quando estiver cheia.

8 -  Regar jardins e plantas: No inverno, a rega pode ser feita dia sim, dia não, pela manhã ou à noite. 
Use mangueira com esguicho-revólver ou regador. Evite fazer regas com o sol quente. A água vai 
se evaporar e queimar a planta, além de não chegar às raízes.

9 -  Lavar carro: com uma mangueira gasta 600 litros de água. Só lave o carro uma vez por mês, com 
balde de 10 litros, para ensaboar e enxaguar. Use a água da sobra da máquina de lavar louça ou de 
roupas. 

10 -  na limpeza de quintal e calçadas use vassoura: Se precisar utilize a água que sai do enxágue 
da máquina de lavar. 


