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Família Metodista:
comunidades celebram a família como meio da graça de Deus
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A Sociedade Metodista de Jovens na 
Igreja Metodista é fundamental dentro da 
visão de discipulado e grupos pequenos, 
pois jovens, por sabedoria, devem consoli-
dar jovens. Cumpriremos, assim, “o mandato 
missionário de Jesus” alcançando o alvo de 
termos na 4ª Região Eclesiástica, 50.000 
(cinquenta mil) discípulas e discípulos, através 
de 5.000 (cinco mil) grupos pequenos ou cé-
lulas, e abrindo 20 novas igrejas locais em 
Minas Gerais e no Espírito Santo.

O alvo que temos como Igreja Metodista 
em Minas Gerais e no Espírito Santo de al-
cançar nossas metas propostas no Plano Re-
gional de Ação Missionária, traz os seguintes 
desafios na visão do discipulado para os jo-
vens metodistas na 4ª Região Eclesiástica:

• Evangelizar outros jovens através da 
força de seu testemunho de vida e serviço ao 
Senhor Jesus Cristo no ambiente da família, 
do trabalho, do estudo universitário, na co-
munidade de fé e onde se fizer presente.

• Ser um espaço onde a fraternidade cris-
tã seja uma experiência que alcance a vida 
de todos os jovens em nossas igrejas locais.

• Cultivar a piedade pessoal na vida de 
cada jovem em que os atos de piedade e 
misericórdia estejam presentes através das 
práticas de oração, jejum, evangelização, 
ação social e outros...

• Cultivar e promover a recreação da 
prática esportiva e literária como ação que 
valoriza o corpo como “templo do Espírito 
Santo”.

De modo geral, podemos afirmar que o 
objetivo e missão principal das Sociedades 

„Jovens, eu vos escrevi, porque sois 
fortes, e a palavra de Deus 

permanece em vós, e tendes 
vencido o Maligno.‰

1 João 2.14c

Os grupos societários na 
Metodistas de Jovens é incentivar o cultivo 
de experiências cristãs nos vários setores de 
interesse e necessidades de nossa mocidade 
nos dias atuais, diante dos desafios urbanos 
e rurais.

Precisamos, como Igreja Metodista, ter 
uma visão do jovem e sua juventude como 
um todo, pois a origem etimológica da pala-
vra “jovem” significa “força vital” ou “vigor”. 
Sendo assim, devemos enfatizar que nossa 
missão com a juventude é uma missão inte-
gral, ou seja, desenvolver a saúde e o cresci-
mento integral do jovem dentro das suas po-
tencialidades e necessidades físicas, mentais, 
sociais e espirituais.

O jovem metodista somente poderá de-
senvolver essas ênfases em sua vida pessoal, 
familiar e espiritual através de práticas har-
monizadas e inspiradas pela pessoa de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a inspira-
ção e motivação, pois, em plena juventude 
e vigor, serviu ao Pai e realizou sua missão 
pela doação de sua vida aos propósitos mis-
sionários e cumprimento da Palavra através 
de seus atos e atitudes.

O jovem metodista, através das Socie-
dades Metodistas de Jovens nas igrejas lo-
cais, tem por finalidade moldar todas as suas 
experiências inspiradas no discipulado, nas 
quais a dependência de Deus é fundamental 
para o exercício e desenvolvimento desta ex-
periência cristã.

O jovem metodista é inspirado, também 
na experiência do metodismo histórico em 
que o movimento de uma vida de santidade 
iniciou-se na vida de vários jovens. Através do 
“Clube Santo”, Charles Wesley e John Wes-
ley, na plenitude e vigor da sua juventude, 
doaram suas vidas à obra de Deus. Ambos 
não fizeram da oportunidade de estudarem 
na Universidade de Oxford apenas uma ex-
periência acadêmica e intelectual para uma 
boa formação e orgulho humano, porém 
passaram a dedicar suas vidas à prática da 
oração e do desafio missionário de “transfor-
mar o mundo, especialmente a Nação, e es-
palhar a santidade bíblica sobre toda a terra”.

Inspiradas nestas tradições históricas na 
raiz do metodismo primitivo, as Sociedades 
Metodistas de Jovens se organizam através 
de departamentos que desafiam cada jovem 
ao cultivo espiritual, ao estudo e leitura de 

uma boa literatura, à ação social junto aos 
necessitados, ao envolvimento com a vida e 
a missão da Igreja Metodista, à recreação e 
desportos que valorizam o corpo como “tem-
plo do Espírito Santo” e inspiram a juventude 
a viver uma vida saudável, de cara limpa (sem 
uso de drogas), com Jesus Cristo no coração.

Através do discipulado, buscamos formar 
uma liderança jovem na qual valores como 
vida de oração, espírito de serviço, lealdade, 
iniciativa, otimismo, consagração, pontuali-
dade, caráter e outras virtudes estão presentes 
em cada jovem metodista e lhes inspiram a 
serem líderes usados pelo Espírito Santo para 
transformar a realidade, dentro dos desafios 
vivenciados na sociedade em que estão in-
seridos, num contexto de diversos problemas 
sociais e espirituais.

O jovem metodista é desafiado a ter uma 
vida de santidade para superar o constante 
assédio das drogas (maconha, crack, cocaí-
na, cigarro, cerveja e outros entorpecentes), 
do sexo irresponsável que provoca gravidez e 
várias doenças venéreas (AIDS, sífilis, gonor-
reia e outras). Esta vida irresponsável e sem 
limites tem levado muitos jovens ao sofri-
mento, depressão e morte antes do tempo; 
promovem, ainda, vários males e tristezas 
para seus pais e familiares, bem como para a 
sociedade num todo.

Quando cada igreja local que investe 
na formação e organização de grupos soci-
etários comprometidos com a visão de dis-
cipulado está oferecendo uma oportunidade 
a cada jovem de serem incluídos nos desafios 
missionários e valorizados como pessoas do-
tadas de diversas qualidades, potencialidades 
e de grande vigor para transformarem, não 
somente a realidade de suas vidas, mas tam-
bém a de muitos outros jovens.

Essa afinidade é fundamental para o bom 
desempenho missionário, para a consolida-
ção e discipulado de muitos jovens que serão 
transformados em líderes brilhantes por serem 
semelhantes ao jovem Jesus Cristo, que revo-
lucionou o modo de ser e viver a fé, no vigor 
da juventude, em sua vida.

A presença do jovem na Igreja Metodista 
não pode ser vista apenas como um movimen-
to, pois estes passam; porém, para nós, os jo-
vens são vigorosos e dotados de fé que “vence 
o maligno”. Que tenhamos uma geração de 
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visão do discipulado - Sociedade Metodista de Jovens

julho

02 Seminário Distrital de Capacitação – Sede Itinerante Distrito Leste Zona da 
Mata Muriaé - MG

Bispo e SD

02 Encontro Distrital de Homens Distrito Vale do Aço Federação de Homens

03 Encontro Distrital de Homens Distrito Vale do Rio Doce Federação de Homens

06 Dia da Ecologia e do Meio Ambiente Igrejas Locais Pastores/as

07 Feriado – Corpus Christi

07 Encontro Distrital de Homens Distritos Sul e Norte de 
Belo Horizonte

Federação de Homens

07 Dia do Expositor Cristão Igrejas Locais Pastores/as

12-14 Reunião do MAE Belo Horizonte - MG Bispo

16 Reunião Coream Belo Horizonte – MG Bispo

16 Encontro Distrital de Homens Distrito Centro-Norte do 
ES

Federação de Homens

17 Encontro Distrital de Homens Distrito Litoral do ES Federação de Homens

16 Encontro Distrital de Mulheres Distrito Serra da Man-
tiqueira e Sul de MG

Federação Metodista de Mulheres

17 Nascimento de John Wesley [*1703] Igrejas Locais Pastores/as

26 Dia Nacional de Combate às Drogas Igrejas Locais Pastores/as

27 Dia com o Bispo: Distrito Vale do Aço Santa Bárbara do Leste - 
MG

Bispo e SD

30 Encontro Distrital do Distrito Serra da Mantiqueira e Sul 
de MG

IM Santos Dumont – MG Federação Metodista de Mulheres

Escola Bíblica de Férias nas igrejas locais. Igrejas locais Ministério de crianças

4 Dia com o Bispo: Distrito Vale do Rio Doce Governador Valadares – 
MG

Bispo e SD

15 Dia Internacional do Homem Igrejas locais Federação de Homens

8-14 Projeto Missionário Passa à Macedônia Linhares – ES Expansão Missionária

14-21 Projeto Missionário Passa à Macedônia Rosário da Limeira – MG         Expansão Missionária

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

9 Dia Internacional do Desarmamento Igrejas Locais Pastores/as

15 Dia Internacional do Homem Igrejas Locais SM de Homens

20 Dia do Amigo/a

25 Dia do Trabalhador Rural

26 Dia da Vovó

Período Atividade Local Responsável

Período Atividade Local Responsável

jovens metodistas na qual a paixão missionária 
por ganhar vidas seja uma realidade, através 
da estratégia e proposta de grupos societários 
saudáveis, na visão do discipulado.

Que cada Sociedade Metodista seja um 
espaço de organização que promova 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. Manual das Sociedades Metodistas 

de Jovens, 1963.
2. SCHÖKEL, Luís Alonso. Bíblia do 

Peregrino. Edição Brasileira, São Paulo: Pau-
lus, 2002.

junho
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IM Eldorado celebra datas especiais IM Betim comemora 50 anos 
de vida e missão

CMR em Coqueiral-Aracruz 
realiza encontro de comunhão

Importantes celebrações marcaram a vida da IM no bairro Eldo-
rado, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. No dia 
15 de abril, a IM em Eldorado celebrou o Dia do Pastor, com ho-
menagens das classes de Escola Dominical e com um café da manhã 
comunitário, parabenizando o rev. Gercymar Wellington Lima e Silva. 
No domingo seguinte, a Sociedade Metodista de Homens da igreja 
local celebrou 10 anos de Vida e Missão, tendo como pregador o rev. 
Wesley Cardoso Teixeira, que versou sobre o tema do amor. No dia 
20 de maio, a Sociedade Metodista de Mulheres celebrou 16 anos de 
caminhada missionária, tendo como pregadora a revda. Hideíde Brito 
Torres, que falou sobre a perspectiva da amizade cristã.

Reunião promove o pastoreio de clérigos

No dia 18 de abril, na IM em Santa Tereza, os pastores e pastoras 
do Distrito Norte de BH tiveram encontro no qual definiram rumos 
para a caminhada missionária do Distrito.  Durante o encontro, foram 
formados grupos de pastoreio mútuo, compostos de cinco ou seis co-
legas que se reunirão frequentemente (a maioria, semanal ou quinze-
nalmente) para apoiarem-se, compartilhar projetos e pensar ações 
conjuntas, além de impulsionar sua vida espiritual e ministerial através 
de estudos bíblicos, orações e fortalecimento das relações.

Os grupos já iniciaram os encontros e espera-se que este seja 
um meio de estreitar os laços de companheirismo e amizade entre os 
clérigos do Distrito.

Terezinha de Lisieux

A Igreja Metodista em Betim completou 50 anos, com uma série 
de atividades no mês de abril.  Muitos visitantes participaram dos cul-
tos dominicais, que contaram com clérigos convidados ministrando a 
palavra.

A festividade começou com o pastor local, Sueslhey José. No se-
gundo domingo, esteve presente o rev. Wesley Gonçalves dos Santos. 
No domingo seguinte, o mensageiro foi o rev. Sebastião Bezerra. No 
quarto domingo, houve uma programação especial voltada para as 
crianças. No encerramento das atividades, o bispo Roberto Alves de 
Souza participou da celebração, juntamente com a deputada estadual 
Maria Tereza Lara, e sua irmã, a prefeita de Betim, Maria do Carmo 
Lara.

A comunidade agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas 
no decorrer desta longa caminhada. Que Deus abençoe a cidade de 
Betim e alargue as fronteiras da Igreja Metodista nesta cidade.  

Foi realizado, no dia 28 de abril, sábado, o primeiro Encontrão 
do Grupo dos Cinco. A comunhão e evangelização marcou o Campo 
Missionário Regional em Coqueiral-Aracruz, ES. Pastores, com suas 
caravanas, apoiaram o evento com grupos de coreografia, peças de 
teatro, ministrações da Palavra, Coral de Jovens, além de convites nos 
lares para as atividades do culto.

No dia 16 de maio, foi realizado, ao ar livre, um culto de louvor e 
gratidão pela vida dos garis, com o tema: O lixo da vida. Os presentes 
puderam louvar e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de trabalha-
dores, tão indispensáveis à vida da comunidade.

Louvado seja Deus pela vida do pastor Eros, que tem conduzido 
este grupo com carinho e dedicação. Que o Senhor fortaleça a todos 
os irmãos de Aracruz, fazendo-os frutificar abundantemente!

pra. Nair Sabina de Paula
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No dia 5 de 
maio, sábado, 
na IM em Santa 
Tereza, foi rea-
lizado o Semi-
nário Estratégico 
de Discipulado 
para líderes de 
pequenos gru-
pos e células.

O seminário 
contou com a 
participação de 

várias igrejas, a maioria do Distrito Norte, que levaram suas lideran-
ças para aprenderem como implantar um modelo celular, através das 
palestras dos preletores: Pedro Estrella, Wanderson Adaias, Roberto 
Lugon, José Pontes Sobrinho e Luiz de Jesus.

Os participantes refletiram sobre como fazer uma transição ma-
dura e consciente; os valores de uma Igreja em discipulado com cé-
lulas na perspectiva metodista, uma visão geral do que é uma célula, 
sua estrutura e metodologia; aprenderam como implantar a Escola de 
Discípulos e como desenvolver um evangelismo criativo Com-Paixão. 

Cada igreja contou a sua experiência com células e como essa 
experiência tem contribuído para a conversão de pessoas, formação 
de novos líderes e mudança de caráter nos participantes dos grupos 
de discipulado. Cerca de 150 pastores/as e lideranças leigas partici-
param do evento.

pra. Terezinha de Lisieux

IM em Santa Tereza promove seminário 
para implantação de células

Distrito Eclesiástico Vale do Rio Doce 
realiza concentração de Páscoa

O Distrito 
Vale do Rio 
Doce, junta-
mente com 
as Igrejas 
M e t o d i s t a s 
em Valadares, 
realizou uma 
Concen t r a -
ção Distrital 
da Páscoa 
na manhã de 
8 de abril. A 

celebração ocorreu na Igreja Metodista no Bairro Santa Helena. O 
pregador foi o pr. Ely Blunck, da Igreja Assembleia de Deus em Vitória, 
ES, irmão da pastora Débora Blunck. Dois grupos de coreografias se 
apresentaram na oportunidade.

IM Central de Carangola realiza 
jantar para casais

A IM Central de Carangola, através do Ministério da Família, pro-
moveu, no dia 9 de julho, mais um “Jantar do Dia dos Namorados”. 
Este evento tradicional na vida da igreja e até da cidade, tem propor-
cionado congraçamento dos participantes, além de ser uma oportuni-
dade para compartilhar a Palavra de Deus.

A edição deste ano reuniu cem casais, vindos da igreja e também 
convidados. Num ambiente especialmente ornamentado e num clima 
de romantismo, o evento teve início com o acolhimento da coordena-
dora do Ministério da Família, irmã Rose. Em seguida, o pastor Márcio 
e sua esposa Josiane fizeram uma divertida apresentação teatral que 
levou os casais a refletir sobre a importância de entender as diferenças 
entre a mente do homem  e a mente da mulher. 

 O evento prosseguiu em clima descontraído, com a clara percep-
ção de que, muito mais do que uma noite romântica, foi uma noite de 
edificação e bênção para os casais presentes.

 Ministério de Comunicação da IMC Carangola

IM Santos Dumont celebra 111 anos
Os 111 anos de vida e missão da IM em Santos Dumont, MG, 

foram comemorados com vários programas, ao longo do mês de 
maio.  A programação começou com a realização da 1ª Escola de 
Oração, no último fim de semana de abril. Foram três dias de muito 
ensino e derramar do Senhor sobre Igreja. Foi realizado, logo no 1º 
dia de maio, o I Encontro da Família Metodista, em um sítio. Apesar 
de haver amanhecido com chuva e frio, 85 pessoas participaram. Até 
irmã Ana Garcia, com cerca de 90 anos, esteve presente. Durante o 
mês de maio foram realizados oito cultos nos lares de anciãos que 
não podem vir ao templo. A Cidade Online Especial, um belíssimo 
programa da Mocidade com a Banda LAMP, de Barão de Cocais, fez 
lotar o templo no sábado e domingo. Uma conferência comemora-
tiva, no último fim de semana de maio, com o rev. Alexander Mendes 
Cunha, pastor e secretário de expansão missionária do ES,  e o cantor 
gospel Hércules Gomes, fecharam as programações. Ganhar, con-
solidar, treinar e enviar são os objetivos permanentes do discipulado 
por meio das células. Foram homenageados os doze membros mais 
antigos da igreja. Cada um recebeu um certificado de gratidão por 
sua vida e testemunho. Com essa celebração, a igreja firma, de vez,  
sua  decisão de ser uma igreja que discipula vidas na visão celular.

Ministério de comunicação local

Izabela Hendrix recebe homenagem da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da 
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aprovou o Requeri-
mento 2.938/2012, manifestando o reconhecimento da campanha 
educativa “Eu respeito a faixa de pedestre”, do Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix. 

Em novembro de 2011 e abril de 2012, o Izabela Hendrix pro-
moveu duas edições do evento, com distribuição de panfletos para 
conscientização de motoristas e pedestres. As atividades – parte de 
uma série de ações iniciadas no ano passado pela Instituição – têm 
como objetivo conscientizar a população de Belo Horizonte sobre 
problemas urbanos, além de dialogar novas possibilidades.

O requerimento partiu do Deputado Duarte Bechir (PSD-MG), 
sendo aprovado no dia 17 de abril. A Reitoria do Instituto Metodista 
Izabela Hendrix cumprimenta os que se envolveram na realização 
dos eventos e convida todos a participarem das próximas ações da 
Instituição. É motivo de honra e orgulho para o Izabela receber tal 
homenagem, principalmente porque ratifica os valores e a missão da 
Instituição.
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Visando trabalhar questões ligadas ao exercício ministerial, o 
bispo Roberto realizou um encontro com os membros clérigos dos 
dois distritos da Grande BH. A reunião ocorreu no dia 08 de maio, 
nas dependências da IM em Santa Tereza. O bispo Roberto apresen-
tou palestra com ênfase na dinâmica do ministério pastoral frente aos 
desafios do mundo contemporâneo. Um dos pontos trabalhados foi 
a necessidade de aperfeiçoamento contínuo e atualização. Dentre 
as alternativas citadas pelo bispo, estavam as novas tecnologias e as 
oportunidades de formação continuada e integralização de estudos, a 
partir do curso de Teologia do Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix. Outro destaque foi a revitalização dos relacionamentos, um 
ponto vital para a relevância do ministério pastoral.

Foram dadas, ainda, informações sobre o Encontro Nacional de 
Clérigos, que terá a presença de 150 membros clérigos representando 
a Quarta Região, bem como questões e prioridades referentes à ad-
ministração da Igreja Local, sacramentos, dentre outros. 

Bispo Roberto se reúne com pastores e 
pastoras na Grande BH

Clérigo metodista participa 
de programa de TV

O rev. José Aparecido foi um dos convidados do programa Bate-
-Papo, da rede Super de Televisão. Na edição de 17 de maio, o pro-
grama abordou o tema da Escatologia, sobretudo pela onda crescen-
te de rumores sobre o fim do mundo neste ano, a partir do misticismo 
da civilização maia.

O programa, ancorado pelo pr. Felippe Valadão, contou, ainda, 
com a presença de Cláudio Ulisses Alves Oliveira, pastor auxiliar da 
Igreja Batista Ágape, da pastora Susie Meire Valadão Vasconcelos, 
do pastor e escritor Luiz Fernando Ramos e a participação da cantora 
Eimée Lago.

O programa foi uma “oportunidade para resgatar a importân-
cia da literatura apocalíptica como sinal de esperança e testemunho 
profético para a Igreja em tempos de crise, bem como alertar para o 
perigo de que outras ideologias tomem o lugar da mensagem cristã”, 
frisou o pastor Aparecido, que leciona Filosofia e Teologia no Izabela 
Hendrix.

IM Fraternidade celebra atuação 
da SMM

A Sociedade Metodista de Mulheres da Igreja Metodista Frater-
nidade, em Governador Valadares, MG, comemorou, no dia 
21/05/2012, seis anos de retomada dos trabalhos. A celebração teve 
a presença de presidentes de outras sociedades e respectivos pas-
tores das Igrejas Metodistas de Governador Valadares. Agradecemos 
a Deus pelo trabalho da presidente, Ângela Munhen, e vice presi-
dente, Elionéia Silva, que estão empenhadas nos trabalhos da obra 
do Senhor.

A igreja também comemorou, no dia 13 de maio, o Dia das 
Mães com a participação das crianças, juntamente com as profes-
soras Gilma e Renata. Foi um momento marcante e edificante na vida 
da Igreja. Algumas dessas crianças não têm as famílias convertidas, 
porém esse momento foi propício para que os pais destas admirassem 
o trabalho organizado, tudo feito para a honra e glória de Deus.

Lideranças avaliam projeto 
Ovelha Perdida

No dia 23 de maio, por iniciativa do revmo. Roberto Alves de 
Souza, a Sede Regional acolheu um encontro com representantes de 
todos os distritos, secretaria regional de Ação Missionária e subsecre-
taria de Ação Missionária do Estado do Espírito Santo, com o pr. Sin-
frônio Jardim Neto, idealizador do ministério de reconciliação Jesus 
não Desistiu de Você.  O objetivo foi colher informações, relatórios e 
avaliações sobre a realização do Projeto Resgate da Ovelha Perdida 
nas igrejas locais, um ano depois dos diversos seminários e treinamen-
tos realizados por toda a Região. Na oportunidade, foi possível iden-
tificar as dificuldades na implementação do projeto e propor encami-
nhamentos para superá-las.  
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Jovens homenageiam mães com serenata

Os jovens da Igreja Metodista em Montes Claros, MG, reuniram-
-se na porta da igreja para fazer a tradicional serenata, madrugada 
adentro, cantando para as mamães da igreja. Já no culto de domingo 
houve vários momentos de gratidão a Deus, com a apresentação do 
grupo de coreografia e teatro com as crianças, preparado pelo rev. 
Jorge Eleotério. Ao final do culto, o momento de oração pelas mães 
da igreja e da comunidade. Após a oração, os jovens presentearam 
cada mamãe com uma lembrança. Em tudo a igreja pode glorificar a 
Deus, por Suas bênçãos e fidelidade.

Júlio César Dias Lacerda

Bispo Roberto recebe representantes de 
pessoas em privação de liberdade

No dia 31 de maio o bispo Roberto se reuniu com represen-
tantes do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de 
Liberdade. Maria Tereza dos Santos (presidente),  Graziele Arcanjo 
Santarelli (vice presidente) e Fernanda Vieira de Oliveira (consultora 
jurídica) estavam acompanhadas dos presbíteros Lúcio Mendonça e 
Cilas Ferraz. Na reunião elas apresentaram ao bispo Roberto o pro-
jeto de criação da seção feminina da Associação de Proteção e As-
sistência aos condenados (APAC) em Belo Horizonte, além de solicitar 
apoio político e orações em favor do empreendimento. A APAC é uma 
entidade civil dedicada à recuperação e reintegração social dos con-
denados a penas privativas de liberdade. Seu trabalho dispõe de um 
método de valorização humana baseado em 12 elementos, vinculada 
à evangelização, para oferecer ao condenado condições de se recu-
perar. Busca também, em uma perspectiva mais ampla, a proteção da 
sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas. Amparada 
pela Constituição Federal para atuar nos presídios, tem seu estatuto 
resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal. Opera 
como entidade auxiliar dos poderes judiciário e executivo, respectiva-
mente na execução penal e na administração do cumprimento das pe-
nas privativas de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto. 
A principal diferença entre a APAC e o sistema prisional comum, é que 
os próprios presos (recuperandos) são corresponsáveis pela sua re-
cuperação e têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica 
prestada pela comunidade. A segurança e disciplina do presídio são 
feitas com a colaboração dos recuperandos, tendo como suporte os 
funcionários, voluntários e diretores da entidade, sem a presença de 
policiais e agentes penitenciários.

Cilas Ferraz

Grupo de pessoas idosas comemora 
aniversário

O Grupo Todas as Idades, da IM Planalto, Belo Horizonte, 
comemorou o décimo aniversário com um dia de muitas atividades, 
sendo o ponto mais alto uma encenação teatral. Fundado em 15 de 
maio de 2002, o ministério está ainda em plena atividade, com os 
mais variados programas. O dia se iniciou bem cedo com ginástica 
sênior, que é praticada às quartas e sextas-feiras. Os exercícios são 
orientados por um profissional especializado, com formação universi-
tária, contratado pela igreja.

Uma devocional dirigida pelo pastor Dilmar Paradela, seguida 
do café da manhã, preparou as mulheres para o dia de trabalho do 
Projeto Gerar.  Elas se dedicam duas vezes por semana a atividades 
de geração de renda, como costura, artesanato, pintura em tecido 
e cursos em que aprendem, umas com as outras, as mais diversas 
habilidades artesanais. As parceiras do Projeto Gerar têm produzidos 
bolsas para congressos e encontros de grupos societários, além de 
toalhas de mesa, colchas e outras utilidades de uso doméstico. Mu-
lheres da comunidade, não só da Igreja, têm sido beneficiadas nesses 
dez anos de atividades.

As atividades do Grupo Todas as Idades são as mais variadas, 
como passeios pela cidade, em sítios, além de excursões a cidades 
turísticas como Caxambú e  Araxá. Em agosto o Grupo irá à cidade 
de Caldas Novas, em Goiás. Para ajudar nas despesas de viagens, 
são promovidos almoços, bazares e outros programas sociais. Datas 
especiais, como o Dia da Pessoa Idosa e o Natal, são festivamente 
lembradas. O Grupo Todas as Idades apresenta, anualmente, sua 
Cantata de Natal.

A celebração do aniversário teve a participação da artista e teólo-
ga Helena Góes, que apresentou o monólogo de sua autoria, Em-
barque para o Céu, um convite à reflexão teológica e de cidadania 
da pessoa idosa. Um gostoso lanche, com direito a bolo e velinhas, 
encerrou o dia de comemorações.

IM Santa Luzia comemora 40 anos

No dia 27 de maio, a Igreja Metodista em Santa Luzia reuniu-se 
para comemorar 40 anos de templo no município. Segundo relatos 
do sr. Ilário Coelho, a presença do metodismo na cidade soma mais 
de 50 anos, a partir da escola dominical na casa do sr. Israel Ferreira. 
Foi um dia de festa, com muito louvor, coreografia e apresentação dos 
alunos da escola de música.
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Em 24 de maio, dia que lembra a experiência do “Coração Aque-
cido”, as pastoras metodistas reunidas durante a Semana Wesleyana 
criaram a Rede Nacional de Pastoras Metodistas. A iniciativa tem o 
propósito de fortalecer o ministério feminino, buscando promover 
ações que minimizem os problemas enfrentados pelas pastoras em 
sua caminhada, além de lhes dar voz para que a Igreja como um 
todo reconheça e valorize a contribuição das mulheres para a Missão.

Todas as regiões escolheram suas representantes, que serão res-
ponsáveis por integrar as pastoras, nos níveis regional e nacional.

Na Quarta Região, as representantes são Elizabete Altino (ES) e 
Terezinha de Lisieux Batista Souza (MG).

A rede vai reivindicar um espaço no Encontro Nacional de Pas-
tores e Pastoras, que acontecerá em agosto, para explicar melhor o 
funcionamento e os interesses da mesma, além de comemorar os 41 
anos do Ministério Pastoral Feminino na Igreja Metodista.

A Semana Wesleyana promoveu um espaço enriquecedor de de-
bates e questionamentos sobre o papel das mulheres clérigas e leigas 
na Igreja. As bispas Marisa Freitas e Joaquina Nhanala (Moçam-
bique), além de homens e mulheres interessados em valorizar o 
ministério pastoral feminino, proporcionaram reflexão e busca de 
alternativas para facilitar o ministério feminino nas Igrejas, de várias 
denominações.

As pastoras da região, presentes ao encontro, foram: Elizabete 
Altino, Zuleine Gomes, Nair Sabina de Paula, Terezinha de Lisieux 
Batista Souza e Glesley Moraes.

As demais pastoras da Região estão sendo convidadas a se 
filiarem à página da Rede no Facebook: www.facebook.com/#!/
groups/354910994564802/

Clérigas criam Rede Nacional de Pastoras 
durante Semana Wesleyana

Região homenageia prof. Tércio Siqueira
No domingo, 3 de maio, o professor Tércio Siqueira, espe-

cialista da FaTeo na área de Bíblia, recebeu o título de “Metodista 
Emérito”, concedido pela Quarta Região Eclesiástica. A homena-
gem foi proposta no último Concílio Regional pela pastora e pro-
fessora Blanches de Paula. A cerimônia ocorreu no culto vesper-
tino e contou com a presença do bispo Roberto Alves de Souza, 
pregador da noite.

A Igreja Metodista da Vila Mariana, onde ocorreu a cerimô-
nia, também homenageou o professor concedendo-lhe o título de 
“Pastor Emérito” . Além da professora Blanches, estiveram presen-
tes o prof. Paulo Garcia, reitor da faculdade, e a professora Mar-
garida Ribeiro. Presentes também os pastores e amigos Helerson 
Bastos Rodrigues e Filemon de Assis.

Juiz de Fora sedia encontro de 
capacitação do Sombra e ˘gua Fresca

O Encontro de Capacitação do Projeto Sombra e Água Fresca, 
realizado em Juiz de Fora, teve início na sexta, 6 de abril, com a 
palestra da pastora Marlene, Secretária de Ação Social da Quarta 
Região. Foram dados esclarecimentos importantes com relação às 
entidades que mantêm projetos sociais, especialmente as AMAS - As-
sociação Metodista de Ação Social. Existem três constituídas em Juiz 
de Fora e a participação das AMAS da Metodista Central e de Monte 
Castelo foram muito importantes, pois o esclarecimento de suas dúvi-
das ajudou outros grupos que tencionam também manter esses pro-
jetos, quando for possível.

O trabalho com as crianças de fora da igreja, alvo principal do 
projeto Sombra e Água Fresca, foi abordado nas oficinas de Educa-
ção Cristã, Acompanhamento Escolar, Artesanato e Música, ofereci-
das no sábado e no domingo e que foram muito bem recebidas pelo 
grupo de 18 pessoas, vindas de Juiz de Fora, Leopoldina e Itabira 
(MG) e Pacotuba (ES). 

O momento de avaliação final foi de ânimo e alento para a 
caminhada do PSAF, que passa a ser percebido como oportunidade 
importante na missão. Duas coisas marcantes: a visita das crianças 
do projeto “Construindo com amor e alegria”, da congregação de 
Tebas, em Leopoldina, e o momento de Santa Ceia conduzido pelos 
pastores Billy Fádel e Fernando Balthar.

Se depender do grupo do pastor Billy, o Projeto Sombra e Água 
Fresca voltará, em breve, ao estado do Espírito Santo. Que assim 
seja! E que aconteça em Itabira também!

Onice Maria Sousa - blogdaquartasaf.blogspot.com.br
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Dia do seminarista mobiliza 
FaTeo e metodistas

Abertas as inscrições para o 
Nacional de Clérigos

Câmara Federal presta homenagem 
à Igreja Metodista 

Durante os dias 19 a 21 de abril, os seminaristas recomenda-
dos pela 4ª Região Eclesiástica estiveram reunidos com o assessor 
episcopal, rev. Wesley Gonçalves, nas dependências da Faculdade 
de Teologia em São Bernardo do Campo, SP.   Após os momentos de 
reuniões e atendimentos individuais, houve momentos de comunhão 
e edificação em grupo, nos quais o rev. Wesley trouxe uma reflexão 
baseada na vida e ministério de Timóteo.

No sábado, dia 21 de abril, aconteceu uma grande festa pro-
movida pela Faculdade de Teologia: “O Dia do Seminarista”. Foi um 
dia cheio de atividades e celebrações, com a participação dos semi-
naristas e igrejas locais da 3ª Região eclesiástica.

Que a bênção de Deus esteja com os acadêmicos neste tempo de 
capacitação para o desafio de pastorear o rebanho de Cristo e gerar 
novos discípulos e discípulas.

Douglas Bortone

De acordo com os Cânones da Igreja Metodista, Art. 27/V e Art. 
38/IV convoco os membros clérigos para participarem do Encontro 
Nacional de Pastores e Pastoras, que se realizará no período de 14 
a 17 de agosto, no Sesc Guarapari, ES, com o tema: “Discipulado: 
Identidade, compromisso e crescimento.”

Há um número limitado de vagas para cada Região. Para a 4ª RE 
foram disponibilizadas 150 vagas. A sua inscrição deverá ser feita na 
Sede Regional, pelo e-mail:  eventos@metodista4re.org.br, conforme 
ficha enviada.

A taxa do encontro é de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 
com pagamento à vista, ou dividida em duas e/ou três parcelas com 
acréscimo, pagas à Tesouraria Regional mediante depósito na conta 
da Caixa Econômica Federal, em nome da Associação da Igreja Meto-
dista, agência 0084, operação 003, Conta Corrente: 401306-1.

Temas:
• Identidade e valores de uma Igreja que assume o discipulado 

como estilo de vida
• Carisma e caráter das discípulas e discípulos de Jesus.
• Compromissos e estratégias missionárias de uma igreja de dons 

e ministérios na prática do discipulado.
• Crescimento de uma igreja ministerial de discípulos e discípu-

las.
• Fortalecimento da Escola Dominical como uma agência capa-

citadora para expansão missionária.

Ofi cinas opcionais: (sugestões de temas) (16h às 17h30)
1 - Evangelizando por meio de Redes Sociais
2 - Nos caminhos da implantação do discipulado
3- Ouvindo o clamor do contexto urbano (violência, drogas, pros-

tituição, corrupção…)
4 - Pastoreando a família pastoral (cuidado com os/as filhos/as)
5 - Mentoreando uns/as aos/às outros/as (pastoreio de pastores/

as)
6 – Orientações Canônicas para Pastores/as e Superintendentes 

(Regimento Local e Distrital, Disciplina, …)
 
Orientação para lançamento de livros:
Será autorizado somente para aqueles/as que encaminharem seus 

pedidos antecipadamente, em prazo estabelecido pelo GT. As solicita-
ções deverão ser enviadas para o email: episcopal@metodista.org.br

A Câmara dos Deputados realizou, na sexta-feira, 25 de maio, 
sessão solene para homenagear a Igreja Metodista, a Igreja Metodista 
Wesleyana e o Dia do Coração Aquecido. Representaram a Igreja 
Metodista: o  bispo Stanley Moraes, o rev. Misael Lemos, do Distrito 
de Brasília, o rev. George Howell, da IM dos EUA, o ex-ministro Aldo 
Fagundes, membro da IM Asa Sul e o deputado federal Áureo Lídio 
(PRTB - RJ). O coral da IM Asa Sul se apresentou durante a homena-
gem.

Data: 
14 a 21 de julho de 2012.

Local: 
Rosário da Limeira - MG

Vagas: 
200 (por ordem de chegada e 
depósito)

Taxa inscrição: 
R$ 100,00 
(alimentação + hospedagem + 
camisa)

Conta para depósito: 
Banco Bradesco
Agência 0465-0 
C/C: 357670-1

Aspirantes ao presbiterado e ao 
pastorado devem atualizar seus dados 
Os candidatos ao pastorado e presbiterado da Igreja devem atua-

lizar o mais rápido possível seus dados de correspondência convencio-
nal e eletrônica para a Comissão Ministerial Regional. Tal expediente é 
necessário para que a CMR-4ª RE tenha ciência se as correspondên-
cias oficiais chegam às mãos dos/as respectivos/as destinatários/as. 
Envie atualização e confirmação destes dados para: rev.marciliogpf@
gmail.com. 

Agradeço a ajuda importantíssima!
Que o Senhor continue a abençoá-los/as.
rev. Marcílio Gonçalves Pereira Filho
CMR-4ªRE - (27) 3721-1637 / 8807-9766

Obs.: A inscrição é válida somente através do comprovante de 
pagamento para Sede Regional: 
(31) 3241-4459 - eventos@metodista4re.org.br
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Notifique-se. Registre-se. Divulgue-se.

Bispo Roberto Alves de Souza
Quarta Região Eclesiástica

ATO EPISCOPAL Nº 006/12 

O bispo-presidente da Igreja Metodista na Quarta Região 
Eclesiástica, REVMO. ROBERTO ALVES DE SOUZA, no uso das 
atribuições que lhe conferem os Cânones da Igreja Metodista, 
publica a designação de Evangelista para exercer a função de 
Missionário conforme o art.15/§ 3º [Cânones 2007] para a Con-
gregação Metodista em Fervedouro, MG, sendo o presbítero Már-
cio Abreu de Freitas, pastor titular da Igreja Metodista em Caran-
gola, o responsável pela supervisão do trabalho do mesmo [art. 
15/§ 2º/Cânones 2007].

MÁRCIO DE AZEVEDO SILVA: Ajudante, missionário, tempo 
parcial sem ônus, para a Congregação Metodista em Fervedouro, 
Minas Gerais.

Observação: O mesmo compareceu perante o bispo e fez 
o voto religioso, sendo designado como missionário. No ato de 
designação como evangelista recebeu a autorização para minis-
trar o SACRAMENTO DA CEIA DO SENHOR, somente no local 
da respectiva designação, ficando vetados quaisquer outros atos 
pastorais ao mesmo.

Belo Horizonte, 17 de março de 2012

ATOS EPISCOPAIS

Edital nº. 01/2012 – sobre a concessão de Empréstimo 
Solidário com recursos do Fundo Missionário da Associação 

da Igreja Metodista Quarta RE

O bispo-presidente da Associação da Igreja Metodista na Quarta 
Região Eclesiástica, no uso de suas atribuições, declara aberto este 
edital para concessão de Empréstimo Solidário conforme previsto no 
respectivo Regulamento do Fundo Missionário, nos seguintes termos:

1. As transações relativas ao Empréstimo Solidário são regidas em 
consonância com o REGULAMENTO DO FUNDO MISSIONÁRIO DA 
QUARTA REGIÃO ECLESIÁSTICA DA IGREJA METODISTA, disponível 
no site: http://www.metodista4re.org.br/sede/arquivos.aspx

2. Abrangência: o objetivo do Empréstimo Solidário é “contribuir 
com atividades que apresentem perspectivas de fortalecimento cone-
xional e reforços das ações missionárias das igrejas locais em expan-
são, projetos missionários regionais; campos missionários: regional e 
distrital; instituições regionais,” (art 5º - Regulamento do Fundo Mis-
sionário), dentro dos limites da Quarta Região Eclesiástica da Igreja 
Metodista - 4ª RE, Minas Gerais e Espírito Santo.

3. É requisito principal o cumprimento do § 1º e suas alíneas do 
art. 5 do Regulamento do Fundo Missionário, descrito abaixo:

§ 1º Para uma Igreja Local solicitar o empréstimo solidário, ela 
deve cumprir as seguintes exigências:

a) Estar em dia com os pagamentos de orçamentos, participação 
missionária e o envio dos relatórios correspondentes à Tesouraria Re-
gional;

b) Comprovar, por meio de projeto, a relevância do pedido; 
c) Demonstrar condições para a liquidação do valor solicitado; 
d) Ter aprovação prévia dos fóruns competentes na esfera da 

Igreja Metodista:
1. sendo um projeto local, aprovação do Concílio Local;
2. sendo um projeto Distrital, aprovação do Concílio Distrital; 
3. sendo um projeto Regional, aprovação do Concílio Regional.
4. sendo um projeto de Instituição Regional, aprovação do Con-

selho Diretor.
e) Contribuir com o fortalecimento e com a autonomia dos grupos 

apoiados.
4. As igrejas; projetos missionários regionais; campos missionários 

regional e distrital; instituições regionais interessadas deverão se ins-
crever enviando o formulário “Roteiro Projeto - Fundo Missionário”, 
totalmente preenchido, para a Sede Regional da 4ª RE. O referido 
formulário encontra-se disponível no site http://www.metodista4re.
org.br/sede/arquivos.aspx e deverá vir acompanhado de todos os 
anexos previstos, bem como do projeto citado na alínea b do art. 5, 
§ 1º do Regulamento do Fundo Missionário.

5. A avaliação e seleção dos projetos serão feitas pela Coream 
(art.7º inciso V do Regulamento do Fundo Missionário) tendo como 
orientação os critérios de:

a. Contemplar o maior número possível de projetos;
b.  Ordem de chegada das solicitações;
c. Condições para a liquidação do valor solicitado;
d. Maior número de pessoas beneficiadas;
e. Melhor relação da soma dos valores de recursos próprios + 

recursos de terceiros dividida pelo valor do Empréstimo Solidário a ser 
concedido (contrapartida).

6. O período de inscrições terá início na data de 20 (vinte) de 
junho de 2012 e será encerrado em 05 (cinco) de julho de 2012.

7. A divulgação dos projetos aprovados será feita através do site 
http://www.metodista4re.org.br 

8. As igrejas contempladas com o empréstimo serão comunicadas 
através de correspondência com a informação da forma e data de 
liberação dos recursos aprovados e outras providências necessárias.

9. Os casos omissos serão tratados pela Coream.

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012

BISPO ROBERTO ALVES DE SOUZA
Presidente da Igreja Metodista - Quarta Região Eclesiástica
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

junho 2012 julho 2012

03/6 Edilane Martins da Fonseca
04/6 Renato Carvalho Romero
 Maurício Antonio de A. Gomes 
08/6 Abner Feliciano Andrade
 Dinalúcia Soares Ferraz
09/6 Sandra G. Calixto
10/6 Antônio Geraldo de Sousa Filho
12/6 Natalina de Moraes Oliveira
13/6 Isnazinha B. R. Oliveira
 Antonio Carlos Ferrarezi
 Waleska Sereno Toledo
 Welfany Nolasco Rodrigues
14/6 Osvaldo Gomes de Abreu Jr.
15/6 Maria Aparecida Furtunata
 Hamilton Fernando Dutra Militão
17/6 Ceci Heliodora M. da Silva
20/6 Sueslhey José Ferreira
 Leon Everett Strunk
25/6 Érmito de Almeida
27/6 Adelaine Martins Cerqueira Silva
 Carlos Eduardo Porfírio Serafim 

01/07 Roberta C. Vieira Rios Lage
 Tércio Machado Siqueira
 Varney de Assis Fernandes
02/07 Iale de Andrade L. Freitas
03/07 Andréia Telles de Azevedo
 Raquel Coelho Pontes Ferreira
04/07 Maurina da Penha Dias
05/07 Ester Carla F.M. Militão
09/07 Gercymar Wellington Lima e Silva
 Marly Simões D. Araújo
 Robson Wesley O. de Paula
10/07 Neuza Maria Souza Schlafner
12/07 Marcone Cristiano de Carvalho
 Méris Gomes J. Cunha
 Sávio Ferreira de Abreu
13/07 Elza Maria Vaz de Almeida
 Marizilda Colodron M. Leite
14/07 José Ronaldo Campos Moura
16/07 Suely Braga dos Santos Torres
17/07 Alice Mercês G. de Souza
18/07 Carlos Alberto Corrêa Filho
 Edina Pinto Coelho Santos
20/07 Maísa Sangy G. de Oliveira
 Thamara Nunes Guimarães
 Vicente de Paulo Ferreira
21/07 Eliézer Pessoa Wendling
 Catia Aparecida dos Santos
22/07 Ozéas da Silva Alvarenga
 Therezinha Pinheiro Aráujo
23/07 Ismael Montuan
 Josué Ribeiro Carneiro
24/07 Eduardo Furtado de Oliveira
 Kelvia Raquel S. R.Santos
 Wesley Soares do Nascimento
25/07 Gilberto Oliveira Torres
26/07 Antônio Olimpío Sant’ana
 Rubens Gomes de Brito
 Sergio Paulo Martins da Silva
27/07 Mildred Gonçalves O. Costa
28/07 José Marcos Batista Souza
29/07 Antônio do Nascimento
 Gleice Moraes de Oliveira
 Pedro Paulo M. David

Faleceu, no início da noite de 2 de maio, 
dona Diná de Oliveira Torres, mãe do pastor 
Gilberto Torres, da Igreja Metodista Central 
de Belo Horizonte. Ela foi velada na IM Ca-
choeiro de Itapemirim, ES, sendo sepultada 
no cemitério dessa cidade. 

Floremil de Oliveira Silva, mais conheci-
do como Naum, faleceu no dia 23 de maio, 
em Franca, SP, vítima de um acidente de tra-
balho. Irmão do rev. Clemir de Oliveira Silva, 
Naum foi sepultado no dia 25 de maio, em 
Aimorés, MG. 

Roguemos a Deus o consolo para os fa-
miliares enlutados.

Em recuperação: O pastor Silas Neves 
esteve internado em maio e realizou uma 
cirurgia cardíaca no dia 6 de junho, em Co-
latina, ES. Ele já está em casa, em fase de 
recuperação. Que Deus abençoe sua vida e 
sua família.

agosto
Salário ...............................06/08/2012
FGTS .................................07/08/2012
CAGED ..............................10/08/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..10/08/2012
GPS .................................. 20/08/2012
IRRF ...................................20/08/2012
PIS .....................................25/08/2012

Calendário de obrigações

julho
Salário ...............................06/07/2012
FGTS .................................06/07/2012
CAGED ..............................06/07/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..10/07/2012
GPS ...................................20/07/2012
IRRF ...................................20/07/2012
PIS .....................................25/07/2012

Baixe agora o Caderno 
da Escola Bíblica de Férias

Já está disponível para download mais um 
caderno orientador da EBF (Escola Bíblica de 
Férias), preparado este ano pela equipe do 
Departamento Regional de Trabalho com Cri-
anças da 4ª Região Eclesiástica.

O tema deste ano é: “Vem cá, escuta o 
que Jesus quer ensinar!”. Sabemos o quão im-
portante é ouvir os ensinamentos de Jesus e a 
EBF é o espaço para apresentarmos às crian-
ças como é bom viver seguindo o modelo de 
Jesus, o nosso mestre. 

O Reino de Deus pertence às crianças 
e nós queremos que elas cresçam e per-
maneçam neste Reino. Para isso, precisamos 
ensiná-las de todas as maneiras a importância 
da Palavra de Deus em nossa vida. A música- 
tema da EBF 2012, Vem escutar, é motivadora 
para que as crianças, cantando, possam tam-
bém guardar as palavras que sinalizam a fé e 
o compromisso de seguir os passos de Jesus.

Que este material possa ser abençoador 
na vida das crianças e dos professores e pro-
fessoras que trabalharão o tema com elas. 
Vamos atentar ao que Jesus quer nos ensinar 
nesta EBF 2012.

A Escola Bíblica de Férias é um espaço 
missionário muito precioso, pois, por meio das 
crianças, podemos nos aproximar de muitas 
famílias. Que as igrejas possam ser sinaliza-
doras das lições de Jesus em seu bairro, que 
crianças e familiares possam integrar a grande 
família de Deus na vida comunitária.

Que o Amor de Deus fortaleça a sua equi-
pe e que sejam dias de muita alegria e criativi-
dade com as crianças.

Uma EBF alegre na vivência dos ensinos 
de Jesus, que abençoam vidas! Mandem fotos 
e relatos do seu trabalho com crianças para 
que possamos compartilhar por todo país as 
alegrias e as bênçãos missionárias da EBF.

Acesse agora e baixe o material em: http://
www.metodista.org.br/flip/caderno_EBF.pdf

Elci Lima - coordenadora nacional
O caderno da EBF 2012 foi preparado 

pelas irmãs Onice Maria de Souza, Marlene 
Carneiro e Dulce Léia Balmant. Louvamos a 
Deus pela vida e empenho dessa equipe, bem 
como pelo relevante trabalho que prestaram à 
Igreja Metodista em nível nacional. Maria Apa-
recida Porto Ferreira, coordenadora do Depar-
tamento Regional do Trabalho com Crianças.

Conheça os acadêmicos 
da Quarta Região 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=dRnZObrm4sE

Maria Elisa Constantino Peroni Ribeiro 
do Vale nasceu em 23 de junho, em Juiz de 
Fora, MG. Filha do pastor Eliseu e Tatiana. 
Que o Senhor abençoe grandemente a   família.
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O Metodismo no Bairro Cachoeirinha: 
igreja local, centro comunitário e seminário

Gercymar Wellington Lima e Silva
• Pastor da IM Eldorado e Retiro, Contagem
• Especialista em Estudos Wesleyanos
• Coordenador Regional do Ministério 
 de Arquivo e Memória da Igreja Metodista  
 4ª Região Eclesiástica
Endereço Eletrônico: gercymar@gmail.com

A comunidade metodista no 
bairro Cachoeirinha é um capítulo 
singular do metodismo na capital 
mineira. Várias igrejas locais em 
Belo Horizonte surgiram a partir da 
aquisição de imóveis nas adjacên-
cias do centro da cidade. As ativi-
dades no local datam de 1938 e 
a comunidade vive, hoje, o projeto 
de erguer uma tenda com vistas a 
abrigar a futura Catedral Metodista 
de Belo Horizonte. No mesmo ter-
reno de 5,5 mil m² que já abrigou 
o Instituto Metodista Teológico João 
Ramos Jr., um lar para idosos e um 
campus do Izabela Hendrix, está 
sendo instalada a nova Sede Re-
gional da Igreja Metodista na 4ª RE.

Dados históricos da aquisição 
do patrimônio

A Associação da Igreja Metodista 
divide a responsabilidade de zelo e 
ocupação do patrimônio com a Igre-
ja Metodista em Cachoeirinha. O 
registro do terreno ocorreu em 28 de 
junho de 1938 (Registro de Imóveis 
2° Ofício, nº 7826), feito pelo casal 
Virgílio e Sebastiana Melo Mendes. 
O terreno abrigava um barracão e 
fracionava-se em 18 lotes no quar-
teirão 1 da rua 23. Estes lotes fron-
teiriços da av. Cachoeirinha (hoje av. 
Bernardo Vasconcelos), exceto pela 
construção do prédio do seminário, 
nunca foram adequadamente uti-
lizados. 

Já em maio de 1974, por inte-
resse da Associação da Igreja Meto-
dista, os lotes foram unificados,  
constituindo três grandes frações. 
No registro do imóvel, o lote um 
corresponde ao lote superior, onde 
está o templo da IM em Cachoei-
rinha. No lote dois     será construída 
a tenda. No lote três está o prédio 
que abrigará as instalações da nova 
Sede Regional.

A organização da Igreja 
        Metodista em 

     Cachoeirinha
A IM em Cachoei-
rinha (antes de-

nominada Carlos 
Wesley) foi or-

ganiza-

da em 1958. Antes disso, fora um 
local de reunião e culto doméstico, 
desde a compra do terreno, em 
1938. Em 1950, foi congregação 
da IM Central de Belo Horizonte. Em 
1958, no pastorado do rev. Moacyr 
Louzada Machado, foi lançada a 
pedra fundamental do templo. Parte 
da história da igreja possui relação 
com o Instituto Metodista Teológico 
João Ramos Júnior. O seminário 
iniciou suas atividades em 1969, 
no terreno em que fica a igreja. 
A comunidade teve um momento 
áureo com a constante presença de 
acadêmicos e professores que ali 
congregavam. O seminário funcio-
nou ali até 1980, quando teve suas 
atividades temporariamente parali-
sadas [...].

 
O prédio do seminário

Historicamente, o edifício em 
Cachoeirinha sempre foi conhecido 
como o prédio do seminário. Leon 
Everett Strunk lembra: “o prédio 
do seminário em Cachoeirinha era 
destinado ao Lar das Crianças”, um 
orfanato que nunca chegou a fun-
cionar ali.  A inauguração do prédio 
se deu em março de 1969, em um 
culto solene que reuniu uma bela 
congregação, sendo instalado o 
Centro de Desenvolvimento Comu-
nitário e o Instituto Teológico João 
Ramos Jr. da Igreja Metodista do 
Brasil. O primeiro diretor foi o pas-
tor canadense Donald E.  Cockrill, 
nomeado para a igreja local tam-
bém. A aula inaugural, em 3 de 
março de 1969, foi proferida pelo 
saudoso bispo Almir dos Santos.

A instalação do AMI no prédio 
de Cachoeirinha

Com o fechamento do semi-
nário regional em 1980, o prédio 
deu lugar, posteriormente, ao AMI – 
Apoio Metodista ao Idoso. Em par-
ceria com a Prefeitura Municipal, o 
Servas e a IM Central de BH, o AMI 
era destinado exclusivamente para 
idosas. A comunidade metodista de 
Cachoeirinha sempre foi local de 
referência e apoio, primeiro para os 
seminaristas, depois para as senho-
ras do AMI.

O Centro Universitário 
Izabela Hendrix e o prédio

Após a descontinuidade do AMI, 
o bispo Josué Adam Lazer pretendia 
utilizar o prédio de Cachoeirinha 
para abrigar a sede regional, o que 
não ocorreu devido a entraves na 
aprovação do projeto de reforma 
e adequação. Foi quando surgiu a 
possibilidade de comodato para o 
Centro Universitário Metodista Iza-
bela Hendrix. Com um significativo 
investimento e reforma da institui-
ção, o prédio passou a abrigar al-
guns cursos, por quase três anos. 

O prédio e a nova Sede 
Regional

É com grande expectativa que 
a Quarta Região aguarda a ins-
talação da nova Sede Regional 
no bairro Cachoeirinha. Ao longo 
dos anos, o prédio e o terreno em 
Cachoeirinha proporcionaram ex-
periências culturais, educacionais e 
sociais. Hoje, totalmente reestrutu-
rado, readequado e restaurado, o 
prédio do seminário tem uma nova 
destinação, na certeza de que o 
terreno venha também a abrigar o 
crescimento e expansão da igreja 
local.

Ao considerar essa história, te-
mos certeza de cada irmão ou irmã 
que conheceu as instalações do 
prédio de Cachoeirinha, sabe do 
alcance e relevância que vão muito 
além da importância patrimonial do 
prédio. Soma-se a isso a história 
individual e comunitária partilhada 
e que povoa os corações e men-
tes de cada metodista mineiro ou 
capixaba. Nosso desejo é que Deus 
abençoe este novo espaço da Sede 
Regional, do IMTJRJr. e do Arquivo 
Histórico Regional.

1 - Conforme correspondência de 
13 de maio de 2012. 

Com informações do missioná-
rio Leon Everett Strunk e do rev. José 
Aparecido 


