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“Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E 
assim se fez. A porção seca chamou Deus Terra e ao ajuntamento das águas, Mares. E viu Deus que isso era 
bom” (Gênesis 1:9-10)

[ palavra do bispo ]

A Palavra de Deus é clara quando 
relata que o Senhor nosso Deus é o 
criador da Terra: céus, terra e mar. Ele 
é o Deus criador da natureza, o criador 
da vida. Ele criou a relva, as ervas, as 
árvores, os animais e todo ser que 
respira. Ele é o Deus criador, gerador e 
sustentador da vida.

Mas, infelizmente, a natureza 
vem sofrendo várias consequências 
drásticas e negativas que vem a cada 
dia destruindo o meio ambiente. Talvez 
você se pergunte: “o que eu tenho 
haver com isto?”

Temos tudo haver, pois sabemos 
que o maior destruidor da natureza 
e do meio ambiente é o ser humano. 
Muitas vezes o ser humano destrói 
pela ignorância, muitas vezes pela 
ganância e pela cobiça, mas muitas 
vezes também pela pura crueldade. 
Todas estas formas de destruição 
da natureza e do meio ambiente nós 
chamamos de pecado.

Qualquer forma de destruição 
da natureza e do meio ambiente é 
pecado, pois além de ser contra a 
vontade de Deus, agride e mata o 
próprio ser humano que é fruto desta 
natureza e dela depende para respirar, 
dormir, acordar, comer, viver.

Como Igreja Metodista, Igreja 
Viva de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
não podemos ser parceiros de 
tantas práticas de pecados que são 
cometidos contra a natureza e o 
meio ambiente. Precisamos promover 
ações que conscientizem todos os 
seres humanos a contribuírem para o 
cuidado e preservação da natureza e 
do meio ambiente.

A Igreja Metodista muito pode 
fazer neste sentido não somente 
promovendo campanhas, palestras e 
conscientização sobre a preservação 
do meio ambiente, mas também 

promovendo ações concretas como, 
por exemplo “o não uso de copos 
descartáveis em suas reuniões e 
cultos, uso de papel recicláveis em seus 
documentos, promover a reciclagem 
do lixo junto aos fiéis e comunidade, 
promover um bom uso da água, e 
tantas outras ações que formem na 
vida de seus fiéis uma consciência 
cidadã de cuidado e preservação da 
natureza e do meio ambiente”.

Não podemos ficar parados 
quando observamos tanta falta de 
cuidado e preservação da natureza e 
do meio ambiente, pois nosso atraso 
e falta de envolvimento pode nos 
custar a própria vida. Deus quando 
criou a natureza, quando criou o Éden, 
nos colocou dentro deste contexto 
como “mordomos”, nos deus a 
responsabilidade de cuidar de tudo o 
que Ele criou; essa é a responsabilidade 
bíblica que Deus nos incubil: “Tomou, 
pois, o Senhor Deus ao homem e o 
colocou no jardim do Éden para cultivar 
e o guardar” (Gênesis 2:15).

Servir ao Senhor Jesus Cristo e ser 
identificado como um cristão exige de 
cada metodista um testemunho e uma 
postura ética a favor da defesa e do 
cuidado, bem como da manutenção e 
preservação da vida; isto inclui o ser 
humano, bem como toda a natureza e 
o meio ambiente onde vivemos. O que 
estou fazendo a favor da vida?

Servir ao Senhor Jesus Cristo não 
é assumir uma postura apenas beata 
e viver num mundo de fantasias e 
ilusões onde tudo e de ouro e puro. 
Há uma realidade assustadora que 
nos mostra uma sociedade fragilidade 
onde o seu “pecado social” trata de 
maneira irresponsável o uso ético e 
correto da água, do lixo, das árvores 
e de toda a natureza com suas matas, 
florestas e mananciais que devem 

ser cuidados e preservados para a 
manutenção da vida.

Contemplação não é isolamento 
e meditação, mas sobretudo é 
envolvimento, é nós comprometermos 
mais com ações concretas que 
com palavras bonitas, mas vazias e 
jogadas ao vento. É fazer aquilo que 
é a essência do cristianismo: atos 
concretos que revelam o grande amor 
de Deus a favor da vida.

Portanto, posso concluir que 
o verdadeiro papel da Igreja é 
“implementar ações concretas no 
cuidado e na preservação da natureza 
e do meio ambiente”. Como discípulos 
e discípulas, somos os agentes deste 
compromisso e desta transformação, 
somos responsabilizados por Deus 
por cultivar e guardar o planeta Terra 
que ELE criou; aonde Deus tem nos 
colocado, ali é o nosso Jardim do Éden.

Que a graça do Senhor Jesus 
Cristo inunde os nossos corações e 
nos dê uma consciência cidadã para 
testemunharmos nosso amor, cuidado 
e preservação do meio ambiente. 
Que nunca possamos esquecer que 
“testemunho é vida”.

Não é tempo de reflexões e 
decretos teológicos, mas de ações 
claras e concretas a favor da vida, 
da natureza, do cuidado e da 
preservação do meio ambiente. Ações 
aparentemente simples e pequena, que 
para muitos parecem insignificantes, 
podem ajudar a salvar o meio ambiente.

Reflita mais, dialogue com sua 
comunidade, busque implementar 
este testemunho com ações a favor da 
natureza e do meio ambiente. Está é a 
nossa oração a seu favor e a favor de 
toda sua comunidade de fé. 

Do seu pastor e bispo Roberto 
Alves de Souza.

Nossas ênfases missionárias
Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do Meio Ambiente
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[ agenda da região ]
agOSTO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL

3 Dia do Encarcerado Igrejas Locais Pastoral Carcerária
10 Dia dos Pais Igrejas Locais Pastores/as
16 POV (Programa de Orientação Vocacional) Sede Regional  IMTJRJR
19-21 Reunião do MAE Sede Regional  Bispo e SDs
23-24 Reunião da Coream Sede Regional Bispo
28-31 17º Projeto Missionário Passa à Macedônia MG Viçosa Bispo, Expansão 
   Missionária, SD

SETEMbRO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1 a 7 Semana de Oração pela Pátria Igrejas Locais Pastores/as
2 a 4 Conferência Missionária Estadual Espírito Santo Acampamento Secretaria de Expansão 
  Recanto Carvalho,  Missionária e Plantação 
  Viana - ES de Igrejas e MAE
2 Autonomia da Igreja Metodista no Brasil [1930] Igrejas Locais Pastores/as
7 Feriado - Independência do Brasil    
14 Dia do Juvenil Metodista Igrejas Locais FM e SM de Juvenis
21 Dia da Voz Missionária Igrejas Locais FM e SM de Mulheres
21 Dia da Escola Dominical Igrejas Locais Pastores/as
20 POV (Programa de Orientação Vocacional) Sede Regional  IMTJRJR
26 Dia Nacional do Surdo    
27 Dia da Pessoa Idosa    
30 Dia da Secretária    

OuTubRO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1 Dia Nacional do/a Pessoa com Deficiência    
4-5 Encontro dos Homens de MG a definir Federação de Homens
6 a 8 Reunião da Câmara Regional de Discipulado a definir Câmara Discipulado
10-12 Reunião da Mesa da Federação de Juvenis Vitória, ES Federação de Juvenis
12 Dia das Crianças Igrejas Locais Pastores/as
15 Dia do/a Professor/a    
16-19 Congresso Nacional de Mulheres Gramado, RS Federação de Mulheres
17-19 Encontro de Líderes de Células Belo Horizonte Câmara Discipulado
18 POV (Programa de Orientação Vocacional) Sede Regional  IMTJRJR
20-24 Semana de Estudos Teológicos FATEO FATEO
31 Dia da Reforma Protestante Igrejas Locais Pastores e Pastoras

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:

agOSTO
1/8 Rosemary Medeiros Queiroz
1/8 Elizabete Santos G. Paradela
1/8 Carlos Eduardo de S. Castro
2/8 Anderson Roberto Gomes Silva
2/8 Edgar Fernandes Neres
2/8 Valdemar Trevenzoli
3/8 Iolandir de Almeida Gomes
4/8 Vânia Guilhermina C. Alvarenga
4/8 Giselle Leandro Oliveira Veloso
4/8 Brunna A. Nascimento Pereira

6/8 Manoel Pereira Martins
6/8 Anderson Cleiton Pereira Bastos
7/8 Marta Aono Alves de Souza
8/8 Laura Karl Trevenzoli
8/8 Sônia Cristina Martins
8/8 Monica da Silva V Pires
9/8 Annesley O. Paula Pontes
9/8 Aline Ferreira S. Machado Gomes
10/8 Adriel Antônio Valverde
11/8 Douglas Chempe Torres da Silva
12/8 Elenice Maia Ferraz

13/8 Vasny Cândido de Andrade
14/8 Claudia Gomes de Souza
14/8 Moisés Abdon Coppe
14/8 José Edmilson Jardim
14/8 Luiz Eduardo da Silva
16/8 Romilde Santos Sant’ana
17/8 Roberto Pereira de Queiroz
17/8 Álvaro Rocha de Faria
20/8 Elizabete Rampinelli Coppe
21/8 José Tarcisio Ribeiro Pinto
21/8 Pedro Soares Reis
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[ nasceu ]

[ em tratamento ou recuperação ]

Ian Portilho Rampinelli nasceu no dia 21 de abril, em Juiz de Fora, MG. Filho de Loren e Lêndel Rampinelli, Ian é 
neto do pastor Gilmar Rampinelli. 

Felipe, neto Bispo Adriel e Mariluse, nasceu no dia 7 de abril, filho de Marcelo e Silvia.

Que Deus abençoe os bebês e às famílias nessa nova etapa.

 O pr. Erlon agradece as orações pela vida de sua Mariana, de dois anos, que ficou internada em Governador Valadares. A menina 
passa bem e já está em casa.

23/8 Selma Maria B. A. Souza
24/8 Fernando Lopes Balthar
25/8 Jorge Eleotério dos Santos
26/8 Cristina da Silva Gomes Varol
26/8 Jackson da Silva Pereira
27/8 Rosa Amélia P. de Faria
27/8 Eduardo Machado Gomes 
28/8 Paulo de Tarso B. Correa
29/8 Jair Dias Ferraz
30/8 Denise Mascarenhas 
30/8 Jaeder Maia
30/8 Jane Rose de Brito

SETEMbRO
1/9 Sebastião Cézar Ravagnani
1/9 Marco Aurélio Bruce
2/9 Messias Ferreira Campos
5/9 Cláudio de Paula Valverde
5/9 Maria A. F. Mendonça Correa
5/9 Maxwell Andrade Nery
6/9 Gessi Rocha Pinto Coelho
9/9 Joseane Batista Veloso Goese
9/9 Fábio Passos Vilela
11/09 Maria Rosângela O. Donato
12/9 Geraldo Rosa de Almeida
12/9 Vanda Lucia S. Dilem
13/9 Ayron Ramos Goese
14/9 Juliana Cardoso Bezerra 

14/9 Luiz Carlos Costa Rampinelli
14/9 Valdeci José de Moraes
17/9 Erondina Eller
18/9 Márcia A. Vieira Rampinelli
18/9 Ronald Gripp Donato
19/9 Nathalia Araújo de O. Neres
21/9 Antônio Lutero de Oliveira
22/9 Arivalcir Alves Xavier
24/9 Donald Thomas Raffan
24/9 Júnia Ramos Machado 
25/9 Gláucia V. G. Souza Rodrigues
26/9 Osman de Oliveira Ferraz
28/9 Enock Galvão Tinoco
29/9 Elizângela M. de Andrade Alves

OuTubRO
1/10 Lucia Helena S. E. Ferrarezi
1/10 Neusa Elena R. Moraes
1/10 Airam Lomeu Campos
1/10 Carlos Henrique Durante da Silva 
2/10 Dalgisa Vieira Pinto Coelho
2/10 Valmiki de Oliveira
2/10 Simone Pimentel Venâncio
4/10 Welbert César dos Reis
4/10 Gleslei Moraes de Oliveira
4/10 Wesley Cardoso Teixeira
4/10 Shiryley Silva Rodrigues
5/10 Bruno Henrique Rios

6/10 Renato Sabino da Silva
7/10 Edward C. Soares Machado
8/10 Zilda Teixeira Araújo
9/10 Wanderlei Carvalho da Costa
11/10 Ramon dos Santos Coutinho
15/10 Renata G. Siqueira e Silva
15/10 Gleicilaine Carvalho D. da Silva 
16/10 Bispa Marisa de Freitas Ferreira
18/10 Rosana Freitas dos Santos Pinto
19/10 Celso Gomes de Oliveira
20/10 José Aparecido de Oliveira
21/10 Maria Luzia A. dos Santos Almeida
21/10 Valesca Athayde de S.Paradela
22/10 Roberto Rodrigues Lugon
23/10 Rosimeire Braga dos S. Peixoto
24/10 Clemir de Oliveira e Silva
24/10 Josny Batista Veloso
25/10 Silas Neves
26/10 Eunice Barbosa Z. Alves
26/10 Luciane Dutra de Melo Cruz
27/10 Derly Araújo da Silva
28/10 Bispo Roberto Alves de Souza
28/10 Soraia Gonçalves S. Machado
3010 Andreia Oaski Grampinha
31/10 Selma Cristina Trifilio Silva
31/10 Karla Caroline Acácio Pereira

[ com pesar ]
Sr. Athayde, pai do irmão Elias Bonifácio Leite, ocorrido no dia 25 de maio.

Sra. Carmen Lúcia Duarte, mãe do rev. Jorge Alexandre Duarte, ocorrido no dia 4 de junho.

Sr. Marcílio Pereira, pai do rev. Marcílio Gonçalves Pereira Filho, ocorrido no dia 23 de junho.

nossas condolências aos familiares e que o consolo do Espírito Santo alcance a todos.
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A Igreja Metodista e as Câmaras Nacionais de Discipulado e Expansão Missionária estão promovendo o 
primeiro Encontro Nacional de Discipulado e Missão entre os dias 11 e 13 de Setembro.
O encontro será realizado em Curitiba, PR e terá como preletores: 
Pr. Daniel Ho (Malásia)
Pr. Elias Dantas (Coordenador da Global Kingdom)
Pr. Carlito Paes (PIB de São José dos Campos)
Pr. Odilon Vergara (IBS de Curitiba)
Bispa e Bispos da Igreja Metodista

Oficinas Oferecidas
Consolidação - Cuidando do fruto 
Discipulado como estilo de vida 
Como desenvolver líderes para grupos de discipulado 
Novas formas de evangelismo: Evangelismo criativo, culturas urbanas, mídias sociais e tecnologia 
Crescimento e plantação de igrejas 
Parcerias e levantamento de recursos para missão 
Repensando o discipulado depois de 10 anos

A hospedagem é por conta de cada participante. Mais informações em: https://eventioz.com.br/e/encontro-
nacional-de-discipulado-e-missao--2

informações: Sede Nacional da Igreja Metodista: www.metodista.org.br

[ giro regional ]

A Fundação Metodista de Ação Social e Cultural foi 
homenageada pelos serviços prestados ao Município de 
Serra, ES, no dia 14 de julho. O vereador Gilmar Carlos 
da Silva (PT) foi o autor do projeto de reconhecimento 
da Fundação Metodista como Entidade Civil de grande 
importância para o município de Serra, que há anos 
trabalha com crianças e adolescentes, contribuindo para 
sua inserção social. Estiveram presentes a missionária 
Marlene Carneiro da Silva, gerente administrativo da 
Fundação no Espírito Santo e o vice-presidente, pastor 
José Tarcísio Ribeiro Pinto. Também compareceram os 
funcionários da Fundação e representantes da Igreja 
Metodista em Nova Almeida, além de convidados.

Marlene comentou sua alegria: “Fiquei muito feliz 
em receber esta homenagem, é o reconhecimento 
pelos anos de trabalho prestados ao município”. De 
acordo com Marlene, a Fundação Metodista está em 
negociação para celebrar um convênio com a prefeitura 
de Serra que possibilite a realização do projeto Sombra 
e Água Fresca para 100 crianças e adolescentes. 
“Estamos em processo para reiniciar os projetos, já 
podemos contar com o apoio de alguns profissionais 

que querem contribuir com a Fundação Metodista. 
Os cadastros da Fundação Metodista nos Conselhos 
Municipais de Serra já foram feitos”, frisou Marlene. 

Informou: Marlene Carneiro

Fundação Metodista é homenageada na 
Câmara de Serra, ES

Participe do Encontro Nacional de 
Discipulado e Missão 
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Aconteceu no dia 24 de maio de 2014 o primeiro 
congresso da Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista 
em Ouro Preto. Baseado em Josué 3.5, o tema do 
congresso foi “Santidade Feminina”, na concepção de as 
bênçãos de Deus estão sobre aqueles que se santificam 
e buscam agradá-lo. 

A programação contou com o Ministério de 
Louvor e Dança da igreja local e as ministrações foram 
conduzidas pelas preletoras revda. Maria Aparecida (IM 
Nova Lima); revda. Adalgisa Coelho junto com algumas 
SDs da Federação Metodista de Mulheres; a Irmã Eliana 
(presidente da Sociedade de Mulheres da IM Goianá) , 
pastora Fabiola (Igreja Batista Peniel de Mariana), além 
da presença do pastor local, rev. Jorge Eleoterio dos 
Santos. Estiveram presentes cerca de 50 mulheres que 

foram abençoadas com louvores, ministrações, além de dinâmicas e sorteio de brindes. Foram momentos marcantes 
na presença de Deus que muito alegraram os corações dessas mulheres que oraram, jejuaram e trabalharam para a 
realização deste evento. O encontro foi encerrado com muita alegria e descontração, com a certeza de que esse foi 
o primeiro de muitos.

[ giro regional ]

IM Ouro Preto realiza evento para mulheres

6

Entre os dias 19 a 21 de junho de 2014 
a igreja em Varginha, MG recebeu a visita 
de uma caravana missionária da Igreja 
Metodista Centenário em Teresópolis/
RJ. Na quinta-feira pela manhã, assim que 
chegaram de uma noite inteira de viagem, 
já marchamos a pé para o Parque Novo 
Horizonte onde foi realizado evangelismo.

À tarde o grupo foi para o bairro Corcetti, 
onde caminhou pelas ruas convidando para 
um culto ao ar livre na quadra do bairro. 
A alegria nos rostos de cada um mostra 
a vontade de ganhar vidas para Deus. Na 
manhã de sexta-feira dia 20, foi celebrado 
um culto ao ar livre na praça Santa Cruz. A irmã Simone Teixeira ministrou louvores e o Pr. Nilson pregou a Palavra. 
Novamente vidas se renderam aos pés de Jesus.

À noite foi realizado um culto na praça João Pessoa, em frente ao Conservatório Estadual de Música. Mais uma 
vez presenciamos vidas impactadas com o poder de Deus. Saímos com um violão e uma caixa de som portátil e 
enquanto a irmã Simone Teixeira louvava a Deus as pessoas sentiam-se atraídas pela presença de Deus, sendo 
abordadas pelos missionários.

Depois seguimos para o calçadão central e parece que a cidade parou para ouvir a mensagem de Deus. Muitas 
vidas se quebrantaram e aceitaram oração ali mesmo no meio da rua e até mesmo os lojistas se alegraram com o 
movimento.

Na noite de sábado tivemos a alegria de ver a casa de Deus cheia de vidas, simbolizando o crescimento da igreja. 
E os irmãos de Varginha cantaram um hino especial em agradecimento aos irmãos de Teresópolis. Agradecemos a 
Deus pela vida desta família que muito nos abençoou.

Informou: Welfany Nolasco

IM Varginha realiza evangelismo nas ruas
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No mês de maio a igreja Metodista Grã-Duquesa completou 14 anos 
de vida e missão. Para celebrar seu aniversário, a comunidade realizou o 
Dia da Família com muita festa, churrasco e futebol. O momento mais 
emocionante foi o batismo e o testemunho de transformação, cura e 
libertação dos novos membros da igreja. Muitas pessoas convidadas 
foram quebrantadas através dos testemunhos e do amor de Deus 
manifestado na vida dos irmãos e irmãs. A maioria dos batizandos são 
frutos das células e do discipulado.

Informou pastor Edgar Fernandes Neres

7

[ giro regional ]

A Congregação Metodista em Topázio acaba 
de implantar mais um projeto missionário. Com 
o apoio do rev. Devanir Rodrigues, titular da IM 
Central em Teófilo Otoni, a qual está submetida 
a congregação, o missionário Gilson Clemente 
da Costa iniciou um trabalho na Aldeia Indígena 
Cachoeirinha. O missionário Gilson visitou a 
aldeia, juntamente com o irmão João Juvêncio 
e o Motorista Dió, no dia 25 de abril, quando 
oficializaram o trabalho de evangelização com 
os indígenas. Os visitantes foram muito bem 
recebidos por todos eles, acolhidos pelo cacique 
Rafael e o líder indígena Alípio. 

A Aldeia Cachoeirinha fica a 25 km de Topázio, 
MG. Após a reunião entre o cacique Rafael e o 
missionário Gilson Clemente, ficou acertado que a 
Igreja Metodista irá à Aldeia ministrar estudos de 
discipulado, sempre na última sexta-feira de cada 
mês. 

Informou: Gilson Clemente

Foi realizada no dia 19 de junho, feriado de Corpus 
Christi, a Festa da Família Metodista. O evento contou com 
a participação do bispo Roberto Alves de Souza, que acolheu 
os presentes nas dependências da Sede Regional, bairro 
Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG.

Várias Igrejas participaram com suas barraquinhas 
vendendo delicias culinárias, além de atividades como futebol 
de sabão, pula-pula para as crianças e muito mais. Um 
momento agradável e de muita Alegria. 

 
Informou: pr. Gean Luiz Peroni Brandão

IM Grã Duquesa celebra aniversário

Congregação Topázio inicia 
trabalho missionário indígena

Festa da Família Metodista
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igrejas emancipadas:  Data da celebração
IM em Santa Luzia – MG Pr. Nelson Cristiano Neto 01/02/14
IM em Petrovale - Betim – MG Missionária Marilúcia Nocci Teixiera 09/03/14
IM em Anchieta – ES Rev. Varney de Assis Fernandes 16/03/14
IM em Caparaó – MG Pr. Gláudio Luiz Cotta de Almeida 12/04/14
IM em Caputira – MG Pr. Maykon Diekson Luiz da Silva 13/04/14
IM em Barra Alegre - Santa Bárbara do Leste – MG Pr. Diego Lopes da Silva Fernandes 26/04/14
IM em Tumiritinga – MG Pr. Douglas Chempe Torres da Silva 27/04/14
IM em Macuco - Timóteo - MG  Pr. Gildo Pereira da Cruz 03/05/14
IM em Rio Novo – MG Rev. Felipe Valério Montuan 04/05/14
IM em Castelo – ES Missionário Jerry Vieira de Souza 25/05/14
IM Nova Jerusalém - Gov. Valadares - MG  Pr. Robson Wesley Oliveira de Paula 31/05/14

Onze congregações alcançaram a condição de autonomia financeira, 
tornando-se igrejas locais na Quarta Região. A emancipação destas comunidades 
foi aprovada no 41º Concílio Regional. Faltava então a presença do bispo Roberto 
para levar o certificado e acompanhar o louvor e celebração dos irmãos e irmãs 
pelo registro de seu amadurecimento e consolidação. 

A celebração em ação de graças na Igreja Metodista em Petrovale, Betim, MG, 
ocorreu no dia 09 de março. Além do bispo Roberto, estiveram presentes o pastor 
Titular Marco Aurélio Benarros e a missionária Marilúcia Nocci Teixeira, designada 
para atuar na comunidade. Aproximadamente 90 irmãos e irmãs participaram com 
muita alegria da festa, um presente especial para igreja que comemora nesse ano 
suas bodas de prata.

Júbilo e louvor a Deus também fez parte da celebração da IM em Caparaó, 
MG. A comunidade celebrou seus 17 anos de vida e missão no culto que ocorreu no dia 12 de abril.

A missionária Marilúcia resume o sentimento de todas essas onze comunidades: “Nossos corações são gratos a Deus, por que até 
aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos a todos aqueles que nos auxiliaram nessa caminhada e se colocaram em oração por esta 
causa”. Confira abaixo a relação das igrejas emancipadas, bem como a data do culto que contou com a presença do bispo Roberto.

Região celebra 11 congregações 
emancipadas

Passa à Macedônica impacta igreja 
em Marataízes

Entre os dias 18 a 20 de julho, na cidade de Marataízes, 
foi realizado a edição capixaba do Projeto Missionário Passa 
à Macedônia. Foram 134 voluntários entre pastores/as, 

missionários/as, evangelistas, seminaristas e membros 
de diversas Igrejas do Estado atuando em diversas áreas, 
acolhidos pela evangelista Andreia Grampinha.

A programação foi realizada através da equipe 
organizadora, constituída pela superintendente missionária, 
revda. Elizabete Altino e pelo subsecretário de expansão 
missionária estadual, rev. Orlando Carrafa, bem como 
dos superintendentes distritais. Antes de iniciar o projeto, 
uma equipe de irmãos e irmãs iniciou antecipadamente a 
reforma do templo e as dependências da Igreja Metodista 
em Marataízes. Juntamente com os demais irmãos e irmãs o 
projeto deixou a Igreja completamente reformada.

Pela manhã e tarde as atividades se concentraram no 
Rotary Club e entre elas estão EBF (que atendeu cerca de 
70 crianças), atendimento com esteticista, nutricionista, 
fisioterapeuta, dentista, aferição de pressão, teste de 



diálogo Pastoral • Jul/Ago/Set 2014
9

A Sede Regional concluiu, no dia 10 de maio, o ciclo de 
Treinamento GI - Gestão de Igrejas. Foram capacitados mais 
de 500 irmãos e irmãs, provenientes de 177 igrejas dos dez 
distritos eclesiásticos em Minas Gerais e Espírito Santo.

Os treinamentos ofereceram módulos Financeiro, 
Contábil, Secretaria, Pastoral e Comunicação. Cada igreja 
enviou até três representantes nos perfis de Tesouraria, 
Contabilidade e Secretaria, além do próprio membro clérigo. 
Um dos pontos-chave do treinamento é assessoria dada para 
que a elaboração dos relatórios financeiros da igreja, bem 
como a oportunidade para sanar dúvidas sobre questões 
legais e demais compromissos administrativos e burocráticos 
na vida da Igreja.

Na parte da manhã o treinamento foi direcionado aos 
contadores (local e distrital) e secretários/as. O período da 
tarde contemplou os/as tesoureiros/as. Muitas questões 
administrativas e jurídicas foram esclarecidas nestes 
expedientes.

Outro esclarecimento importante foi a definição da 
COREAM para que todas as igrejas usem o aplicativo GI 
METODISTA para lançamento dos relatórios financeiros a 
partir de janeiro de 2014. Espera-se que a partir desta data 
todas as igrejas estariam informatizadas, oferecendo diversos 
controles nos níveis local, distrital e regional.

Ayron Ramos Goese, Gestor do SIGI / GI Metodista, 
registrou sua gratidão aos irmãos e irmãs que acolheram os 
cooperadores da sede regional:  “minha gratidão pela vida e 
ministério de todos que nos ajudaram neste período de três 
meses nos acolhendo em suas igrejas. Oramos a Deus que nos 
capacite a cada dia mais e que suas bênçãos venham sobre 
nós com sabedoria e paz”.

Treinamento do GI avança na Região

glicose, bazar e artesanato, corte de cabelo. Houve também 
evangelismo nas redondezas do templo local e reforma do 
mesmo. Todas as noites foram realizados cultos evangelísticos 
ao ar livre na rua (que foi interditada) da Igreja, com trio 
elétrico, louvor animado, teatro e dança.

Na noite do dia 19 todos foram impactados com a 
ministração do rev. Orlando Carrafa. No dia 20, após uma 
palavra abençoada, o bispo Roberto Alves consagrou e 
designou o missionário Roberto Rodrigues Pereira, para atuar 
na cidade da Serra.  Durante as visitas evangelísticas foram 
distribuídos devocionais, panfletos, bíblias – cedidas pela SBB 
(Sociedade Bíblica do Brasil), que também disponibilizou livros 
e kits infantis para as crianças da EBF. 

Para finalizar o trabalho da EBF, na manhã de domingo 
contamos com a presença das crianças e seus responsáveis. 
Após ouvirem uma palavra dinâmica sobre o amor e o cuidado 
de Deus, entregaram suas vidas a Jesus. Foi um momento 
emocionante e marcante!

A cidade de Marataízes foi marcada pelo amor e carinho 
dos voluntários que se dedicaram a esse projeto que busca a 
expansão do Reino e o desejo de cumprir o “ide” de Jesus. Que 

a cada ano muito mais vidas sejam tocadas para participar 
desse projeto que nasceu no coração de Deus. “Estou tendo 
uma experiência nova em minha vida. Estou conhecendo 
pessoas diferentes, pessoas abençoadas. [...] Espero que a 
obra feita na igreja gere bons frutos”, frisou Gerson Fraga 
Barbosa.

Informou: Christianne Guimarães
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O Instituto Metodista Izabela Hendrix 
completa, em 2014, 110 anos de atuação 
em Belo Horizonte. Para celebrar esse 
momento tão marcante na história da 
instituição, o Minas Tênis Clube, na 
capital mineira, foi o local escolhido para 
a comemoração. O evento foi realizado 
no dia 8 de agosto, e contou com as 
presenças de funcionários administrativos 
e professores do Colégio e do Centro 
Universitário, além de outras pessoas 
que fizeram e fazem parte da história do 
instituto.

No evento, a professora Márcia 
Nogueira Amorim, reitora do Izabela 
Hendrix, falou sobre o importante 
momento da instituição ao celebrar 110 anos, lembrando 
que muito já foi realizado, mas que ainda há bastante por 
fazer, pois a perseverança e o pioneirismo são marcas 
da atuação metodista na educação. Como parte da 
cerimônia, houve o momento de reconhecer o trabalho 
de quem contribuiu para pavimentar essa trajetória de 
conquistas, quando a professora Márcia homenageou 
algumas pessoas especiais, sem as quais a história do 
Izabela não seria tão rica.

HiSTóRia SinguLaR

O Instituto Metodista Izabela Hendrix foi fundado em 
1904, com a iniciativa arrojada de um grupo de missionárias da Igreja Metodista dos Estados Unidos. 
Belo Horizonte era uma capital com menos de uma década de existência. Havia, portanto, uma cidade 
a ser construída e, naquela atmosfera, um projeto de oferecer uma educação de vanguarda, com ações 
pioneiras, orientada pelos princípios de liberdade, igualdade e justiça.

Em síntese, o que havia era uma missão. Missão que fez e faz pulsar mais forte os corações aquecidos; 
por um trabalho sério, que educa, emancipa, orgulha e contribui para que vivamos em um país mais 
empreendedor e digno. Esse legado orienta o Izabela Hendrix e o conduz a fomentar os melhores projetos 
na área de educação e cultura, esferas indissociáveis de uma formação cidadã em sua plenitude.

Instituto Metodista Izabela Hendrix 
celebra aniversário de 110 anos

[ pelo brasil ]
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Nos dias 7 e 8 de maio recebemos o Rev. Wesley Gonçalves 
Santos para uma reunião geral com os seminaristas da 4ª 
RE. Houve momentos de oração, meditação e diálogo.  No 
dia 08, em comemoração ao Dia do/a Seminarista, ocorreu 
uma confraternização com os acadêmicos e familiares, com 
a presença do prof. Tércio Siqueira e do rev. Eber Costa 
(pastor da Pastoral Comunitária da Faculdade de Teologia). 
Aproveitando o momento, os seminaristas prepararam uma 
surpresa e presentearam o rev. Wesley pelo seu aniversário 
(28/04). 

Em virtude da comemoração do Dia do/a Seminarista, os 
acadêmicos foram presenteados pelas igrejas da 4ª Região 
Eclesiástica, ficando gratos pela bênção, comunhão, partilha 
e regozijo. 

Louvamos a Deus pela presença, cuidado e pastoreio de nosso assessor episcopal, rev. Wesley Gonçalves e 
agradecemos a todos e todas pelas orações. Rogamos ao Senhor que fortaleça nossas Igrejas em toda a 4ª Região.

 
Informou: Natacha de Alcântara

Diante da perspectiva eclesiológica da Igreja Metodista com relação ao discipulado, a Faculdade de Teologia 
realizou, no dia 4 de junho, o Diálogo do Colégio Episcopal com acadêmicos. Em sua palestra, o Bispo Roberto 
Alves de Souza retratou a visão Wesleyana de discipulado com a experiência, estrutura e histórico da caminhada de 
John Wesley. Os acadêmicos foram desafiados a pastorear vidas, a comunidade por inteiro, lembrando das marcas 
metodista retratadas por seu fundador. 

Além do bispo Roberto, esteve presente o assessor episcopal rev. Wesley Gonçalves. Os acadêmicos enfatizaram 
sua gratidão a Deus pela oportunidade de aprendizado e proximidade com a liderança da Igreja Metodista.

Informou: Natacha de Alcântara Silva

Assessor episcopal visita 
acadêmicos na Fateo

Colégio Episcopal promove 
diálogo com seminaristas 

Calendário de obrigações

agosto/2014
Salário ............................................06/08/2014
FGTS ..............................................07/08/2014
CAGED ..........................................07/08/2014
Envio de GPS ao Sindicato .......08/08/2014
GPS ................................................20/08/2014
IRRF ................................................ 20/08/2014
PIS ..................................................25/08/2014
 
Setembro/2014
Salário ............................................05/09/2014
FGTS ..............................................05/09/2014

CAGED ..........................................05/09/2014
Envio de GPS ao Sindicato .......10/09/2014
GPS ................................................19/09/2014
IRRF ................................................19/09/2014
PIS ..................................................25/09/2014
 
Outubro/2014
Salário ............................................06/10/2014
FGTS ..............................................07/10/2014
CAGED ..........................................07/10/2014
Envio de GPS ao Sindicato .......10/10/2014
GPS ................................................20/10/2014
IRRF ................................................20/10/2014
PIS ..................................................24/10/2014

[ gestão da igreja local  ]

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.

[ pelo brasil ]
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O Instituto Metodista Izabela Hendrix oferece às 
igrejas locais o espaço da Unidade Fazendinha para 
realização de eventos  e retiros espirituais. Localizada 
em Sabará, MG, a Fazendinha acaba de receber 
reformas em seus dormitórios e demais espaços.

Confira a estrutura da Fazendinha:
- Refeitório
- Salas para reuniões
- Capela
- Dormitório
- Piscina
- Quadra esportiva
- Churrasqueira
- Sala Verde (Educação ambiental)
- Sala Histórica (Objetos e documentos do IMIH e 

Igreja Metodista)
- Trilha das Borboletas
- Trilha do Tatu
- Recanto Infantil
- Recanto Arca de Noé (Horta, animais e aves)
- Caminhar com Cristo (Caminho para a Cruz)
- Lago para pescaria
- Estacionamento
- Segurança 24h, além de outras novidades que 

você descobrirá ao chegar ao local
 
Atenção: Já está aberta a pré-reserva para eventos 

para o segundo semestre de 2014. Os interessados 
devem enviar e-mail para fazendinha@izabelahendrix.
edu.br  

É possível visitar o local antes do agendamento. A 
reserva é feita pelo mesmo e-mail.

Valores de locação para a Igreja Metodista:
Finais de semana: R$ 360,00 (diária) – Feriados: 

R$ 1.100,00 (diária). Os retirantes podem chegar na 
noite anterior para pouco, sem custos.

Alugue o espaço da Fazendinha para 
eventos e acampamentos


