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O Ministério da Terceira Idade na 
Igreja Metodista é fundamental dentro da 
visão de discipulado e grupos pequenos. 
Os idosos estão em fase de importantes 
contribuições e exemplo de vida para 
cumprirem assim “o mandato missionário 
de Jesus”, que nos ajudará a alcançar o 
alvo de termos, na 4ª Região Eclesiástica, 
50.000 (cinqüenta mil) discípulas e dis-
cípulos através de 5.000 (cinco mil) gru-
pos pequenos ou células e abrindo 20 
novas igrejas locais em Minas Gerais e 
no Espírito Santo.

A Bíblia descreve os idosos como pes-
soas de grande responsabilidade social, 
política e espiritual. Nela, nós vemos 
um vocabulário enorme sobre eles, des-
de o idoso, o velho, o ancião, “o bem 
velho”, “o muito velho”, o encanecido, 
o indíviduo de cabelos brancos, “os an-
ciãos de venerandas cãs”, até expressões 
mais generosas, como “o adiantado em 
anos”, “o entrado em dias” e até mesmo 
“o avançado em idade”.

Os idosos eram tratados com respei-
to, e apreciados por todos, por sua vida 
e muitas experiências que ministravam 
valiosas lições de vida aos mais jovens. 
Nesta linha de pensamento, verificamos 
Deus utilizando e chamando Moisés no 
meio do deserto e oferecer-lhe uma rica 

OS GRUPOS SOCIET˘RIOS NA VIS‹O 
DO DISCIPULADO 

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE 

oportunidade de realizar uma grande 
obra de libertação com todo o povo he-
breu, tirando-os das garras dominadoras 
de Faraó e levando-os para a Terra Pro-
metida.

A partir do contexto bíblico, nós que-
remos refletir, hoje, sobre a importância 
do idoso, dentro das nossas diversas co-
munidades locais. Como temos visto o 
idoso, seus potenciais, suas dificuldades 
e limitações para a realização da missão 
que Deus confiou a todos nós? Isto é ex-
tremamente significativo, pois sabemos 
que nossa população tem envelhecido e, 
a cada dia, haverá mais idosos dentro de 
nossas igrejas locais, portanto, precisa-
mos ter bem claro o contexto missionário 
do idoso na vida da igreja local.

A primeira coisa que precisamos é 
quebrar o preconceito de que o idoso 
é alguém que nada mais tem a fazer e 
está na fase do descanso ou prepara-
ção para a morte. Este preconceito tem 
gerado muita insatisfação e errôneas in-
compreensões na vida da comunidade 
de fé, pois o idoso é alguém que ainda 
tem muito a fazer e que tem melhores 
condições que qualquer outra pessoa, 
pois não mais depende de ninguém para 
realizar seus projetos missionários.

O idoso tem plenas condições de as-
sumir responsabilidades e ser um planta-
dor de novas igrejas e comunidades de 
fé, pois sua vida, experiência e talentos 
lhes oferecem as condições necessárias 
para realizar tais tarefas; o que precisa é 
acreditar em si mesmo e na missão que 
Deus lhe confiou.

Além desta capacidade, ele tam-
bém pode realizar muitas outras tarefas 
e atividades na vida de sua igreja local 
onde poderá assumir responsabilidades 
e caminhar ativamente para o benefício 
da Obra de Deus e da missão. Precisa 

apenas entender que Deus o chama para 
uma missão muito mais profunda e sig-
nificativa na caminhada de vida. O idoso 
é alguém que tem capacidades que a 
vida lhe entregou para fazer a diferença 
na vida e no contexto comunitário.

A Palavra de Deus nos diz que “o or-
gulho do jovem é sua força, honra do 
ancião são seus cabelos brancos” (Prové-
rbios 20.29). Isto nos mostra que o reali-
zar não está apenas na força, mas na sa-
bedoria de pensar, de planejar, de fazer 
algo concreto e palpável. O idoso tem 
essa sabedoria, mas precisa ser ouvido, 
respeitado e acatado em nossas diversas 
comunidades locais.

Que nossas comunidades locais vi-
venciem toda a sabedoria bíblica para 
aplicarem na vida do idoso toda sa-
bedoria necessária para fazer deles um 
baluarte de honra e respeito. A Palavra 
de Deus declara que “Plantado na casa 
do Senhor, florescerá nos átrios de nosso 
Deus. Na velhice continuará dando fruto, 
e estacará viçoso e frondoso, proclaman-
do que o Senhor é reto: Rocha minha, na 
qual não há maldade” (Salmos 92.14-
16). Que assim seja em nosso meio, 
amém!

Que cada Igreja Metodista sinta-se 
desafiada a plantar um Ministério da Ter-
ceira Idade, investir e priorizar o discipu-
lado com anciãos/ãs e promover a uni-
dade para o fortalecimento da missão e 
o desafio de “fazer discípulos e discípulas 
nos caminhos da missão”, para a glória 
de Deus. Aleluia!

Do seu pastor e bispo 
Roberto Alves de Souza.

Bibliografi a:
1. SCHÖKEL, Luís Alonso. Bíblia 

do Peregrino. Edição Brasileira, São 
Paulo: Paulus, 2002.

„Plantado na casa do SENHOR, 
florescerá nos átrios de nosso Deus. 

Na velhice continuará viçoso e 
frondoso, proclamando que o Senhor 
é reto: Rocha minha, na qual não há 

maldade.‰ -  Salmos 92.14-16
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julho

05 Dia da Sociedade Metodista de Mulheres [*1877] Igrejas Locais FM de Mulheres e SM de Mulheres

09 Dia Internacional do Desarmamento Igrejas Locais Pastores/as

15 Dia Internacional do Homem Igrejas Locais SM de Homens

20 Dia do Amigo/a   

13-20 Projeto Missionário Passa à Macedônia Jerônimo Monteiro - ES Conselho Missionário ES

20-27 16º Projeto Missionário Passa à Macedônia Tenda Missionária  
Cachoeirinha - BH/MG

Conselho Missionário MG

25 Dia do Trabalhador Rural   

26 Dia da Vovó   

Período Atividade Local Responsável

agosto

03 Dia do Encarcerado Igrejas Locais Pastoral Carcerária

09 Reunião SAF Sede Naconal Sede Nacional

11 Dia dos Pais Igrejas Locais Pastores/as

13-15 Encontro Nacional de Intercessão e Jejum São Paulo Bispos/a, intercessores (rep. Reg.)

17 POV - Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.

20-22 Reunião do MAE Sede Regional Bispo e SDs

31 Encontro a Distância de Mulheres Distritos FaTeo

31 Assembleia Ministerial IM Santa Tereza - BH Bispo

Período Atividade Local Responsável

Evento regional aborda programa de discipulado

A segunda edição da Conferência Regional de Discipulado atraiu 
cerca de 300 participantes às dependências da IM Central de Belo 
Horizonte, MG. Reunidos entre os dias 30/04 a 02/05, leigos e cléri-
gos de todos os distritos refletiram sobre o programa de discipulado 
à luz do tema “Células que plantam igrejas, igrejas que conquistam 
cidades”.

O objetivo da conferência consistiu em oferecer subsídios para os 
distritos e igrejas locais, de forma a fomentar a implantação do pro-
grama de discipulado mediante a realização do EMPacto, a criação 
de células ou grupos pequenos e da Escola de Discípulos. O encontro 
teve início com uma plenária na tarde do dia 30/04, dirigida pelos 
clérigos Fernando Balthar, Fátima David, Rosângela Donato e Marcílio 

Gonçalves. Diversos pontos foram apontados como elementos impor-
tantes para um programa de discipulado com resultados sustentáveis, 
sem a queima de etapas. A plenária foi precedida da apresentação 
dos integrantes da Câmara Regional de Discipulado. Após o jantar, a 
próxima programação foi a conferência do pr. Paulo Mazoni, prece-
dida pela ministração do louvor.

Na quarta-feira, feriado do Dia dos Trabalhadores, foi a vez das 
oficinas, que receberam um significativo número de leigos das igrejas 
locais, sobretudo participantes oriundos da Grande BH. Pela manhã 
e tarde foram oferecidas quatro oficinas, simultaneamente: Como 
implantar células; Como fazer transição madura e consciente; Dis-
cipulado e crescimento da igreja; Células que plantam igrejas. Os 
presentes tiveram a oportunidade de participar, pelo menos, de duas 
oficinas diferentes. Todas as oficinas foram precedidas de conferências 
do revmo. João Carlos Lopes, bispo da 6ª RE. Em uma de suas mi-
nistrações, o bispo João Carlos lembrou uma importante afirmação 
de Wesley: “a igreja não transforma o mundo ao fazer novos conver-
tidos, mas ao fazer discípulos”.

Na quinta-feira, dia 02, estava prevista uma celebração de encer-
ramento com mensagem do bispo Roberto Alves. No entanto, como 
o bispo ainda se recuperava em casa após ser acometido de den-
gue, foi realizada uma mesa redonda para troca de experiências e a 
mensagem de acolhida e agradecimento do bispo aos participantes, 
gravada em sua residência,  foi transmitida através do telão.

Para baixar os materiais da conferência, basta acessar o link 
http://www.metodista4re.org.br/conteudo.xhtml?c=252

rev. José Aparecido



Diálogo Pastoral - jun/jul de 2013 - Número 343

4    

Distrito Norte de BH realiza concentração do „Coração Aquecido‰

Para comemorar o “Dia da Experiência do Coração Aquecido”, 
11 igrejas do Distrito Norte de BH estiveram reunidas na Igreja Meto-
dista em Venda Nova, BH (Tenda Missionária), no dia 25 de maio. 

Cerca de 120 pessoas iniciaram, pela manhã, uma programa-
ção de 12 horas ininterruptas de muita oração, ministração da Pala-
vra de Deus, comunhão e testemunhos. A programação, fruto de um 

programa distrital de 21 dias de oração e jejum, contou com apre-
sentação de cânticos e coreografias, fundamentadas nas pregações 
dos pastores José Pontes, Silterson Knop e Pedro Estrella. 

O encontro teve seu ponto alto no culto da noite, em que cerca 
de 400 pessoas ali reunidas foram impactadas pelo genuíno poder 
de Deus, aquele mesmo que alcançou o coração de Wesley em 24 
de maio de 1738. O pr. Fernando Balthar, da IM em Benfica, JF, 
trouxe uma palavra de muita sabedoria e unção, acentuando o valor 
de um povo movido pela chama do Espírito Santo, desafiado a servir 
a Jesus, como discípulos ganhadores de vidas.  

No culto de encerramento, iniciado às 19h30 e conduzido pe-
los pastores José Pontes Sobrinho e Antônio Augusto de Souza  foi 
destacado o binômio avivamento e missão, com 18  homens e mu-
lheres sendo consagrados a evangelistas. Foi uma grande celebra-
ção missionária, um desafio que marcou a história do metodismo 
em BH, o qual se volta para uma colheita com excelência. Verdadei-
ramente o encontro foi algo jamais visto! A Deus seja toda honra e 
toda a glória.

rev. Antonio Augusto de Souza

Igreja Metodista 
Canaã celebrou ba-
tismo e recepção de 
novos membros. A 
Igreja estava muito 
alegre por vidas que 
se entregaram a Je-
sus. A celebração foi 
marcada com muito 

louvor. O rev. Welfany pediu aos membros da Igreja que entregaram 
aos novos membros seu certificado de batismo e recepção, que os 
acompanhassem como companheiros de oração 

A celebração ocorreu após dois meses de preparação com 
acompanhamento pastoral e estudos bíblicos. Os novos convertidos 
tiveram um encontro com Deus em um retiro espiritual. O retiro acon-
teceu na Igreja Metodista em Caiapó, distrito de Pirapetinga, MG.

rev. Welfany Nolasco Rodrigues

Igreja Metodista Canaã celebra batismo e recepção de novos membros

Subsede do Espírito Santo já está em funcionamento
No dia 29 de junho de 2013, às 19h, foi realizado na IM Central 

de Vitória, ES, o culto de louvor e adoração a Deus pela inauguração 
da Subsede Regional da Igreja Metodista no Estado do Espírito Santo.  
Igrejas e pastores/as dos distritos Litoral, Sul e Centro-Norte do ES, 
lideranças leigas locais, o bispo Roberto Alves de Souza, a represen-
tação da AIM, através do secretário Rev. Wesley Gonçalves e os cléri-
gos SD’s Genildison da Silva Ribeiro, Wanderlei Carvalho da Costa, 
João Marcos Garcia de Matos, além da superintendente missionária 
revda. Elizabete Altino e o subsecretário de Expansão Missionária do 
ES, Alexander Mendes Cunha. Todos se alegraram ao inaugurar, nas 
dependências da IM Central, os espaços físicos cedidos para o fun-
cionamento da subsede. Com este sonho realizado, uma secretária, 

um gabinete e uma sala de reuniões estão prontos para atender as 
demandas da Igreja em solo capixaba. Conforme as definições mis-
sionárias do último Concílio Geral da Igreja Metodista, o Estado está 
se preparando para um crescimento extraordinário que possibilitará 
a criação da Região Missionária do Espírito Santo. Mesmo que os 
desafios sejam grandes, certamente Deus ajudará o povo meto-
dista capixaba a trabalhar com afinco na seara do Senhor. O bispo
Roberto, em sua prédica, lembrou a frase de John Wesley: “Só temos 
um negócio neste mundo, ganhar almas para Cristo!” Rogamos a 
Deus pelo trabalho Metodista no Estado, no Brasil e no Mundo!

Informou rev. Alexander Mendes Cunha 

O Brasil teve a maior delegação no encontro ‘Jovens em Missão’ do Ciemal – Con-
selho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina. Vinte jovens da Igreja Metodista 
brasileira participaram do evento, que ocorreu na província de Iquique, norte do Chile.

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

Marcelo Ramiro - Expositor Cristão

Jovens metodistas participam de encontro missionário no Chile
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Grupo de pastores e líderes visita a Igreja Metodista na Coreia do Sul

Nos dias 15 a 24 de maio um grupo de 26 brasileiros, liderados 
pelo bispo Roberto Alves, entre eles o bispo Luiz Vergílio, cinco supe-
rintendentes distritais e lideranças leigas e clérigas da região e igrejas 
locais, participaram da Experiência Evangélica Brasil-Coreia do Sul. 
Esse é um programa desenvolvido e mantido pela Igreja Metodista 
Bupeyong, em Icheon, Coreia do Sul, liderada pelo pastor Hong, que 
recebe líderes e pastores de diversos países do mundo, com a finali-
dade de divulgar e motivar a realização do culto de oração da madru-
gada e o avivamento da Igreja evangélica coreana.

O grupo de brasileiros foi abençoado por ser escolhido para par-
ticipar também da semana de comemoração do aniversário da igreja 
anfitriã, uma comunidade com mais de 4 mil discípulos e mais de 
500 células e uma estrutura física que facilita a missão, com centro 
de hospedagem, centro de missões, três templos e diversas salas de 
apoio aos ministérios e células. Tudo isso é realizado através de ora-
ção e direção de Deus como um chamado para essa Igreja.

Uma das experiência mais marcantes foi a participação diária nos 
cultos de oração da madrugada, realizados diariamente das 5h às 
6h da manhã, com frequência de mais de mil pessoas. Todos ficaram 
muito impactados com o compromisso de toda a igreja e líderes com 

a oração e com as respostas e direção recebidas. Esse culto é realiza-
do há mais de 100 anos por todas as igrejas evangélicas da Coreia.

Além dessa experiência, o grupo teve a oportunidade de conhecer 
outras quatro igrejas metodistas que têm se destacado, seja pela cons-
trução dos templos e prédios anexos, seja pelo trabalho que desen-
volvem com a juventude, social ou mesmo cultural. Entre elas, o grupo 
visitou a maior Igreja Metodista da Coreia, localizada na capital Seul, 
com mais de 100 mil membros e que está construindo um prédio de 
18 andares somente para servir a comunidade através da ação social. 
Literalmente um exemplo de compromisso social metodista.

A maior igreja local do mundo também foi visitada. A Igreja do 
Evangelho Pleno, do pastor Paul Yonggy Cho, com mais de 800 mil 
membros. A visita ocorreu no culto de quarta-feira, às 10h da ma-
nhã, e havia mais de 15 mil pessoas reunidas, além de poder ouvir a 
mensagem pregada pelo próprio pr. Paul que, atualmente, está apo-
sentado e não mais ativo no ministério. Uma experiência marcante e 
riquíssima. 

Outro destaque da viagem, além das visitas à igreja e pontos 
turísticos, foi participar do curso e testemunhos na igreja anfitriã sobre 
avivamento, oração e história da Igreja Evangélica Coreana, assim 
como poder conhecer o projeto de discipulado através das células, 
que é realizado em todas as igrejas metodistas, como fruto da história 
e tradição wesleyana. Testemunhos marcantes e motivadores para a 
caminhada.

Todos voltaram profundamente impactados com o amor e carinho 
com que foram recebidos pelos irmãos e irmãs coreanos e também 
pela visão missionária e profética da igreja na comunidade e no mun-
do. A experiência que viveram nos cultos de oração da madrugada 
começa a ser desenvolvida nas comunidades metodistas brasileiras, 
frutos da experiência vivenciada pelos pastores e líderes na Coreia. 
Certamente haverá muitos outros frutos oriundos dos cultos que estão 
sendo implantados na Quarta Região, porque cremos que tudo o que 
Deus faz é em resposta à oração.

Informou Pr Fernando Lopes Balthar – IM Benfica - JF
Coordenador Regional do Ministério de Discipulado

Juventude metodista se reúne em BH para encontro de capacitação

É possível resumir um pouco daquilo que foi o Treina Jovem 2013 
pela própria radicalidade do tema do evento: “Tudo ou Nada”. Cer-
tamente os mais de 300 participantes experimentaram quase “tudo” 
em apenas três dias de evento, entre 30 de maio e 1º de junho, em 
Belo Horizonte, nas dependências do Acampamento MPC.

Já no culto de abertura todos foram surpreendidos pelas diversas 
intervenções artísticas promovidas pela Cia Arte & Mensagem (IM 
Inconfidentes, Contagem, MG, 4RE) e uma pregação desafiadora do 
bispo Roberto Alves de Souza, da 4ª Região Eclesiástica.

O bispo clamou para que, daquele lugar, novos jovens como 
John Wesley se levantem para transformar a nação brasileira. Após 
o culto, a dinâmica Team Builder, conduzida pela Coalizão Brasileira 
de Esportes, ensinou aos participantes diversas técnicas sobre o tra-
balho em equipe. A maratona do primeiro dia se encerrou com mais 

um culto, desta vez com a pregação do bispo João Carlos Lopes 
(6RE), bispo assistente da Confederação de Jovens, e louvor condu-
zido pelo ministério Som do Céu.

Para perder o fôlego, no segundo dia, já às 7 horas da manhã, 
os participantes foram levados a aprender as competências de lide-
rança, divididos em 18 times, sendo testados em todas as áreas do 
trabalho em equipe e do desenvolvimento de seus atributos como 
líderes. No período da tarde, houve diversas oficinas sobre Como 
Implantar Grupos de Discipulado, Missões Urbanas e Missões Trans-
culturais. 

No último dia, além de várias outras oficinas – cada participante 
pôde realizar cinco oficinas durante todo o Treina Jovem – houve 
dois momentos especiais: no culto da manhã, a palavra e louvor do 
ministro Rodrigo Soeiro, que comparou a trajetória de dois jovens, 
Sansão e Samuel, enfatizando como devemos fazer a escolha certa 
para sermos luz para esta geração. Depois, a Confederação Meto-
dista de Jovens apresentou sua agência missionária, a Malta, e os 
diversos projetos em que cada jovem poderia se envolver: Ações 
Evangelísticas na Copa das Confederações e Copa do Mundo (ju-
nho 2013 e junho 2014), Projeto Peru (agosto 2013), Treina Malta 
(dezembro 2013), Projeto Estônia 30 (setembro a março). 

A participação em cada projeto ou a doação missionária para 
sua realização pode ser feita pelo site:http://www.juventudemeto-
dista.org.br/malta. O apelo missionário foi marcante, quando mais 
de uma centena de jovens foi à frente e respondeu sim ao chamado 
transcultural no Brasil e fora do país.

Informou: Júlio Cesar Guimarães
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41À Concílio Regional – Edital de convocação

O bispo presidente da Igreja Metodista Quarta Região Eclesiástica, revmo. Roberto Alves de Souza, no uso 
das atribuições canônicas, de acordo com os termos do Art.86 § 1º, dos Cânones da Igreja Metodista, edição 
2012, e em consonância com a decisão de Lei do revmo. Nelson Luiz Campos Leite, em 15 de outubro de 1983, 
convoca o 41º Concílio Regional Ordinário da Igreja Metodista Quarta Região Eclesiástica, para reunir-se nos 
dias 8 a 10 de novembro de 2013, nas dependências do SESC Guarapari, ES, Rodovia do Sol, 01, Muquiçaba, 
Guarapari, ES.

• Culto de Abertura: dia 8 de novembro de 2013, sexta-feira, às 14 horas, no Auditório Praia do Morro.
• Sessão de Instalação: após a celebração do culto de abertura, no mesmo local das demais sessões.
• Culto de Encerramento: dia 10 de novembro de 2013, às 10h, na Igreja Metodista Central em Vila Velha, 

Rua Felipe Camarão, 175, Santa Inês, Vila Velha - ES.
• Taxa de Inscrição: R$ 500,00 por delegado/a clérigo/a ou leigo/a e será paga pela igreja local dos/as 

delegados/as.
• Composição: de acordo com os Cânones 2012, Art. 84, o Concílio Regional compõe-se de:
I -  presbíteros/as ativos/as;
II -  pastores/as, com nomeação episcopal;
III -  diáconos e diaconisas, com nomeação episcopal;
IV -  pastores/as suplentes, com nomeação episcopal;
V -  delegados/as eleitos/as pelas Igrejas Locais e campos missionários regionais, na proporção de um/a 

para até 500 membros, e, no máximo, dois (duas) para Igrejas Locais com número de membros superior a este;
VI -  presidente do conselho diretor de cada instituição regional ou seu substituto legal;
VII -  presidentes das federações de grupos societários: Homens, Mulheres, Jovens e Juvenis;
VIII-  conselheiro/a regional de juvenis e coordenador/a regional do Departamento Regional de trabalho com 

Crianças;
IX -  presbíteros/as inativos/as, sem direito a voto;
X -  pastores/as suplentes inativos/as, sem direito a voto;
XI -  membros da Coordenação Regional de Ação Missionária - COREAM, sem direito a voto, salvo se delega-

dos/as eleitos/as.

§ 1º Só podem ser eleitos/as delegados/as maiores de 16 (dezesseis) anos que estejam arrolados há mais de 
dois anos como membros da Igreja Metodista.

§ 2º Nas votações de matéria regulada pelo Direito Civil, só podem votar os civilmente capazes e os emanci-
pados, de acordo com a lei vigente.

Observações:
De acordo com decisão do 19º Concílio Geral da Igreja Metodista, realizado em Brasília entre 9 e 17 de julho 

de 2011, ficou aprovado que os campos missionários regionais deverão ser representados por um/a delegado/a 
leigo/a; portanto, os mesmos deverão eleger, em assembleia local do Campo Missionário Regional, seu repre-
sentante leigo/a para participar do Concílio como delegado/a.

• O/a aspirante ao presbiterado ou ao pastorado é convidado/a. Suas despesas deverão ser pagas pela 
igreja local onde está nomeado/a.

• Os/as missionários/as designados são leigos/as, em função especial de serviço, portanto não participam 
do Rol do Concílio Regional; os mesmos, como leigos/as, poderão ser eleitos/as como delegados/as das igrejas 
locais onde são membros, pois têm os mesmos direitos e deveres como membros da Igreja Metodista.

• O Concílio Regional se instala, ordinária e extraordinariamente, com a presença mínima de 2/3 [dois 
terços] de seus membros votantes, cf. artigo 241, Cânones 2012-2016.

• Os mandatos dos membros da Coordenação Regional de Ação Missionária e Comissões Regionais Per-
manentes têm sua vigência até 31 de dezembro, quando o Concílio Regional for realizado antes desta data, cf. 
artigo 86 § 2º, Cânones 2012-2016.

Belo Horizonte, 1º de junho de 2013.
Bispo Roberto Alves de Souza - Presidente da Quarta Região Eclesiástica
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

julho 2013 agosto 2013
01/07 Varney de Assis Fernandes
01/07 Tércio Machado Siqueira
01/07 Roberta C.Vieira Rios Lage
02/07 Iale de Andrade L Freitas
03/07 Andréia Telles de Azevedo
03/07 Raquel Coelho Pontes Ferreira
04/07 Maurina da Penha Dias
05/07 Ester Carla F.M. Militão
09/07 Marly Simões D. Araújo
09/07 Robson Wesley O. de Paula
09/07 Gercymar Wellington Lima E Silva
12/07 Marcone Cristiano de Carvalho
12/07 Sávio Ferreira de Abreu
12/07 Méris Gomes J. Cunha
13/07 Elza Maria Vaz de Almeida
13/07 Marizilda Colodron M. Leite
14/07 José Ronaldo Campos Moura
16/07 Suely Braga dos Santos Torres
17/07 Alice Merces G. de Souza
18/07 Edina Pinto Coelho Santos
18/07 Carlos Alberto Corrêa Filho
20/07 Vicente de Paulo Ferreira
20/07 Maísa Sangy G. de Oliveira
20/07 Thamara Nunes Guimarães
21/07 Catia Aparecida dos Santos
21/07 Eliezer Pessoa Wendling
22/07 Therezinha Pinheiro Aráujo
22/07 Ozéas da Silva Alvarenga
23/07 Josué Ribeiro Carneiro
23/07 Ismael Montuan
24/07 Wesley Soares do Nascimento
24/07 Kelvia Raquel S. R. Santos
24/07 Eduardo Furtado de Oliveira
25/07 Gilberto Oliveira Torres
26/07 Antônio Olimpío Sant’ana
26/07 Sergio Paulo Martins da Silva
27/07 Mildred Gonçalves O. Costa
28/07 José Marcos Batista Souza
29/07 Antônio do Nascimento
29/07 Pedro Paulo Martins David
29/07 Gleice Moraes de Oliveira
29/07 Luiz Roberto da Silva

01/08 Rosemary Medeiros Queiroz
01/08 Elizabete Santos G. Paradela
01/08 Carlos Eduardo de S. Castro
02/08 Anderson Roberto Gomes Silva
02/08 Edgar Fernandes Neres
02/08 Valdemar Trevenzoli
03/08 Iolandir de Almeida Gomes
04/08 Vânia Guilhermina C. Alvarenga
04/08 Giselle L. Oliveira Veloso
04/08 Brunna Azevedo N. Pereira
06/08 Manoel Pereira Martins
07/08 Marta Aono Alves de Souza
08/08 Laura Karl Trevenzoli
08/08 Sônia Cristina Martins
08/08 Monica da Silva V Pires
09/08 Annesley O. Paula Pontes
09/08 Aline F. Silva Machado Gomes
10/08 Adriel Antônio Valverde
11/08 Douglas Chempe Torres da Silva
12/08 Elenice Maia Ferraz
13/08 Vasny Cândido de Andrade
14/08 Claudia Gomes de Souza
14/08 Moisés Abdon Coppe
14/08 José Edmilson Jardim
16/08 Romilde Santos Sant’ana
17/08 Roberto Pereira Queiroz
17/08 Álvaro Rocha de Faria
20/08 Elizabete Rampinelli Coppe
21/08 José Tarcisio R Pinto
21/08 Pedro Soares Reis
23/08 Selma Maria B A Souza
24/08 Fernando Lopes Balthar
25/08 Jorge Eleotério dos Santos
26/08 Cristina da Silva Gomes Varol
26/08 Jackson da Silva Pereira
27/08 Rosa Amélia P. de Faria
27/08 Eduardo Machado Gomes 
28/08 Paulo de Tarso B. Correa
29/08 Jair Dias Ferraz
30/08 Denise Mascarenhas 
30/08 Jaeder Maia
30/08 Jane Rose de Brito

Adquira as revistas de Escola Domini-
cal 2013 da área geral na Editora Filhos da 
Graça: 
 www.fi lhosdagraca.com.br
www.fi lhosdagralivraria.com.br
www.alfabooks.com.br
fi lhosdagraca.distribuidora@gmail.com
gercymar.fi lhosdagraca@gmail.com
genildison.fi lhosdagraca@gmail.com
Rua Deputado José Raimundo, 580/201 - 
Dona Clara - Belo Horizonte / MG
Responsável: Gercymar - fones: (31) 9218-
6585 e (31) 9218-6585

Em recuperação de saúde, por motivo de 
cirurgia:
Pr. Derly Araújo Silva  -  Pra. Eunice Alves

Falecimentos:
Thomaz, esposo da Missionária Talita 

Campos, ocorrido no dia 13 de junho.
Simão Sassagu Aono, pai da irmã Mar-

ta Aono, ocorrido no dia 18  de junho.

Asafe Cerqueira Silva, nasceu em  1 de 
junho de 2013, na cidade de Coronel Fabri-
ciano, MG. Ele é filho do pastor Carlos Hen-
rique Silva e Adelaine Silva.

Contrato comodato
Não há permissão para a Igreja local 

efetivar CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
COMODATO.  Este expediente será assinado 
somente pelo Secretário Executivo da AIM, 
após devida autorização da Coream. (Não 
há poderes para tal expediente na procura-
ção para fins de representação diversos).

Contrato de locação
Todos os contratos de locação dos 

imóveis em nome da AIM deverão ser infor-
mados à AIM por meio de cópia do docu-
mento. A locação de Imóveis da AIM precisa 
de respaldo do Concílio Local e parecer da 
AIM.  Não existe locação de imóveis da AIM 
de forma verbal.

Construções e reformas
Nenhuma construção ou reforma pode 

ser iniciada sem o parecer da Administração 
Regional: “Toda reforma e construção nas 

Igrejas Locais, Campos Missionários e Insti-
tuições regionais necessitam de aprovação 
e autorização da Administração Regional e 
Secretaria Executiva da AIM” artigo Canôni-
co 208/208.I (cânones edição de 2012) e 
Regulamento para Administração  Patrimo-
nial  da Quarta Região Eclesiástica art.2º.§2º 
(Coream - 14 de setembro  de 2012). Temos 
enfrentado desgastes em relação ao referido 
tema (questão documental).

Procurações
As PROCURAÇÕES para movimentação 

das contas bancárias e outras para fins de 
representação em nome da Associação da 
Igreja Metodista vencerão em 31/12/2013 e 
a renovação não é automática. Precisamos 
ficar atentos à data do vencimento para a 
devida renovação. Ressaltamos que a procu-
ração emitida é valida dentro do biênio.
 rev. Wesley Gonçalves Santos – secretário AIM

Calendário de obrigações

julho
Salário ..............................05/07/2013
FGTS ................................05/07/2013
CAGED .............................05/07/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..10/07/2013
GPS ..................................19/07/2013
IRRF ..................................19/07/2013
PIS ....................................25/07/2013

agosto
Salário ..............................06/08/2013
FGTS ................................07/08/2013
CAGED .............................07/08/2013
Envio de GPS ao Sindicato ..09/08/2013
GPS ..................................20/08/2013
IRRF ..................................20/08/2013
PIS ....................................23/08/2013

Pedimos às igrejas que nos enviem todos 
os DARF´s de tributos federais recolhidos, 
mesmo se for devido e não recolhido, 
pois a DCTF é obrigatória e mensal.
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Aliança Cristã Evangélica se pronuncia 
sobre as manifestações

Estamos todos sob o impacto dos 
últimos acontecimentos em nossa nação. 

A presença do povo brasileiro nas ruas em 
escala de grandeza superlativa, sem dúvida 

alguma, traz a todos um sentimento de perple-
xidade e um chamado à reflexão. 

A massa humana inconformada parece sinali-
zar a requisição categórica de um novo encami-
nhamento para as questões de políticas públi-
cas no Brasil. Os avanços dos últimos anos não 
foram suficientes, até agora, para produzir um 
senso de protagonismo no povo brasileiro. Fica 
claro e evidente o descontentamento e o desejo 
por mudanças profundas e concretas.

Os atos pontuais de vandalismo praticados 
por uma ínfima parte dos presentes nesses ajun-
tamentos, não parecem desqualificar o movi-
mento; talvez ajudem, isso sim, a explicar as 
muitas contradições presentes na configuração 
social brasileira. Há que se manter um cuidado 
crítico em relação ao que se recebe por parte 
das mídias. Já é sabido por todos que as mes-
mas muitas vezes atendem a interesses que nem 
sempre são os da coletividade. 

De uma forma geral, as manifestações têm 
assumido um tom pacífico e propositivo.

As pautas são diversas: Transporte público, 
Corrupção nos setores públicos, Saúde pre-
carizada, Educação de baixa qualidade e Violên-
cia urbana, estão entre os temas mais presentes. 

O tom apartidário do movimento aponta para 
uma crítica severa às instituições políticas e na 
direção de um maior controle social da gover-
nança pública.

A Aliança Cristã Evangélica Brasileira se 
manifesta favorável à utilização dos instrumen-
tos democráticos como afirmação de uma es-
piritualidade cristã encarnada, que incida nas 
questões de ordem pública para o estabeleci-
mento da justiça social, conforme já declarou 
no documento “Por uma Igreja Participativa e 
Cidadã”.

Outrossim, rejeitamos qualquer manifestação 
pessoal, pública ou institucional que se imponha 
pela violência ou por outro mecanismo que se 
identifique com a corrupção dos valores do reino 
de Deus para a vida em sociedade. 

Assim sendo, conclamamos as igrejas brasilei-
ras e de todo o mundo a unirem-se a nós em 
oração pela nossa Nação. 

Oramos pelas autoridades constituídas, 
para que tenham o bom senso e a coragem de 
apresentar respostas que sinalizem o início de 
diálogos na direção da garantia das demandas 
populares.

Oramos clamando para que a justiça e paz 
social, elementos constituintes do reino de Deus, 
predominem em cada pedaço de chão do nosso 
amado país.

Oramos pela dinâmica de amadurecimento 
de nossa democracia, trazendo a termo me-
0lhores dias para a nossa gente.

Oramos por nós mesmos, como igreja, para 
que sejamos sensíveis aos movimentos do Espíri-
to Santo em meio aos processos conturbados, 
e façamos escolhas que reflitam a luz de Deus 
diante dos homens, através de testemunhos de 
boas obras e práticas da justiça. 

Concluímos com as palavras do pastor Carlos 
Queiroz, embaixador da Aliança Cristã Evangé-
lica Brasileira:

“A justiça de Deus é bem maior que o concei-
to de justiça do ser humano. É baseada em va-
lores como mansidão, sensibilidade, misericór-
dia e amor. Mas isso não quer dizer que a justiça 
de Deus é menor do que o mínimo exigido pela 
justiça humana, como o direito à habitação, ali-
mentação, saúde, educação, lazer, liberdade de 
exercer a vocação humana.”

Brasil, 19 de junho de 2013
Aliança Cristã Evangélica Brasileira


