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“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. Romanos 12.2

[ palavra do bispo ]

Em junho de 2012 o Departamento 
de Informação Pública das Nações Unidas 
relatou a situação da população mundial 
e disse que “metade da humanidade” 
vivia nas cidades; As “populações urbanas 
cresceram de cerca de 750 milhões em 
1950 para 3,6 bilhões em 2011. Até 2030, 
quase 60% da população mundial viverá 
em áreas urbanas”.

Segundo o Departamento de 
Informação Pública das Nações Unidas, 
esse “crescimento das cidades significa 
que elas serão responsáveis por prestar 
serviços a um número sem precedentes de 
pessoas. Isso inclui educação e habitação 
acessíveis, água potável e comida, ar limpo, 
um ambiente livre do crime e transporte 
eficiente”.

Há um destaque que “os 
desafios urbanos comuns incluem 
congestionamento, infraestrutura 
declinante, falta de fundos para serviços 
básicos e escassez de habitação adequada. 
A ONU-HABITAT alerta que cerca de dois 
terços da população urbana mundial vivem 
em condições de favela e, se a população 
continuar a crescer, até 2020 cerda de 
1,03 bilhão de pessoas viverá em favelas”.

Mediante este quadro, perguntamos: 
a Igreja está se preparando para enfrentar 
todos os desafios que virão destas 
situações que já começamos a vivenciar 
em nossos dias atuais? Qual é a missão da 
Igreja neste contexto?

A Igreja precisa desenvolver um 
projeto mais audacioso no combate aos 
diversos tipos de drogas lícitas e ilícitas 
que encontramos hoje. Não bastam apenas 
termos “casas de recuperação” para 
pessoas com alguma dependência, mas 
precisamos também ter várias ações e 
trabalhos preventivos para não deixarmos 
as pessoas se quer entrar na porta do 
mundo das drogas. Este é um grande 
desafio urbano que temos perdido de 
goleada.

Outro desafio é são as novas formas 
ou definições de família. Tradicionalmente, 
a família era reconhecida como uma 
instituição, mas este conceito já mudou 
para família-instrumento e agora já se 

fala em família afetiva, pois se pensa nas 
“famílias de pessoas do mesmo sexo”. 
Não são simples mudanças, mas há toda 
uma ideologia por trás destas mudanças. 
Como a Igreja vai reagir a estas mudanças 
deixando sua postura bem clara sem 
agredir ou ferir ninguém. Vai aceitar ou não 
tais transformações?

Temos ainda o desafio da habitação, 
pois os dados acima são claros e apontam 
mais de 1,3 bilhão de pessoas vivendo 
em favelas. A Igreja tem verdadeiramente 
experimentado em suas ações Atos 2.42-
47; ainda nos falta uma vida concreta de 
“atos de piedade e obras de misericórdia”. 
Infelizmente, não temos ainda atendido 
estes desafios tão presentes dentro de 
nossas comunidades locais nos dias atuais.

Temos ainda outro desafio – acolher 
a todos e todas. Verdadeiramente, somos 
uma Igreja acolhedora? _Essa é a pergunta 
que fazemos. Infelizmente, ainda estamos 
distantes de acolher verdadeiramente 
as pessoas com as suas lutas, seus 
problemas, dificuldades, doenças e tantas 
coisas a mais. Acolhemos parcialmente, 
quem nos interessa, mas isto é muito 
cruel e anticristão. A Palavra nos aponta 
um Deus que nos acolheu sem nenhuma 
explicação ou justificativa, um Deus que 
nos aceitou como éramos e acreditou em 
nós quando ninguém acreditava. É este 
Deus que servimos – um Deus que acolhe 
a todos e todas. Nem sempre praticamos 
verdadeiramente o acolhimento cristão.

Outro problema que o Departamento 
de Informação Pública das Nações 
Unidas mostra é “o sistema de transporte 
eficientes e efetivos que são importantes 
para o acesso a mercados, empregos,  
educação e serviços básicos para reduzir 
a pobreza”. Isto significa que um grande 
desafio para nós será plantar igrejas locais 
com capacidades para 300 a 500 pessoas 
nos bairros antigos e novos que cada dia 
surge em nossas cidades.

As pessoas não tem tempo para ir e 
vir em nossos dias atuais, pois isto vai cada 
vez mais requerer tempo e dinheiro. Nosso 
povo precisa ter direito ao descanso e estar 
junto da família; para isto precisa de igrejas 

locais em seus bairros onde o deslocamento 
é muito mais prático e eficiente. Temos o 
grande desafio de plantar igrejas locais para 
300 a 500 pessoas. Não falo de igrejinhas 
pequenas que não conseguem sobreviver, 
que não tem nenhuma infraestrutura e 
tudo é de péssima qualidade. Falo que algo 
que tenha investimento e infraestrutura 
para receber com dignidade o povo que 
buscará espaço para o lazer e esporte, o 
aprendizado, a arte, a música e o louvor 
de qualidade que se presta a Deus em seu 
Culto Público. Isto requer de todos nós o 
esforço de adequarmos nossas instalações 
e torna-las mais atrativas e ao serviço para 
nossas comunidades.

Outro grande desafio é o uso do lixo 
de maneira inteligente. Hoje, sabemos que 
o lixo que poderia gerar lucro e dignidade 
gera várias situações desagradáveis em 
nossas comunidades como miséria, sujeira, 
enchentes e outros. A Igreja muito pode 
contribuir para incentivar nosso povo a 
ver a importância de reciclar o lixo através 
de várias ações como cooperativas, 
associações e outras. Podemos 
transformar lixões em belas áreas limpas 
e desenvolvidas com extensão de verde 
e impacto positivo na vida das pessoas de 
nossa comunidade. Esse também é o papel, 
a missão da Igreja.

Enfim, muitos são os meios pelos 
quais a Igreja poderá se comprometer 
em participa de ações que respondam ao 
clamor do desafio urbano. Vamos buscar 
estudar mais o tema e colocar várias 
ações em prática hoje dentro de nossas 
comunidades que já sofrem estes reflexos? 
Isto certamente vai requerer de todos nós 
mudanças profundas, mas vale apenas, 
pois isto é ser verdadeiramente um (a) 
cidadão (ã) do Reino de Deus. 

Que o Senhor Jesus Cristo veja em nós 
verdadeiros discípulos e discípulas que ELE 
pode usar para promover a vida igual para 
todos e todas. 

Do seu pastor e bispo Roberto Alves 
de Souza.

  Referências:
ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia Sagrada. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2011.

EPISCOPAL, Colégio. Carta Pastoral do Colégio Episcopal da igreja Metodista. São Paulo: Sede Nacional, 2013.

Nossas ênfases missionárias
“Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao clamor do desafio urbano”

Pa
st

or
al

di
ál

og
o



diálogo Pastoral • Out/Nov/Dez 2014
3

[ agenda da região ]
nOVEMBRO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL

2 Feriado - Finados
3 Dia do Encarcerado Igrejas Locais Pastoral Carcerária 
8-9 Encontro dos Homens do ES a definir Federação de Homens
9 Dia do Pastor e da Pastora Aposentado/a Igrejas Locais Bispo, SD’s e Pastores/as
11-13 Seminário Liderança Serva-Revolução da Toalha Gerizim Bispo e SDs de BH
15 Feriado - Proclamação da República    
19 Dia do Homem Metodista Igrejas Locais FM e SM de Homens
20 Dia da Consciência Negra Igrejas Locais Pastoral da Igualdade 
   Racial

DEzEMBRO

DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
8 Dia nacional da Família    
14 Dia da Bíblia Igrejas Locais Pastores e Pastoras
18 Nascimento de Charles Wesley [*1707] Igrejas Locais Pastores e Pastoras
20 Concentração Distrital de Natal IM Central de BH SD’s de BH
25 Natal Igrejas Locais Pastores e Pastoras
31 Vigília de Ano Novo Igrejas Locais Pastores e Pastoras

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:

nOVEMBRO
2/11 Nair Sabina de Paula
2/11 Martha Jo Ann Strunk
3/11 Silterson de Freitas Knop
3/11 Jeremias Ribeiro Carneiro
3/11 Saulo José de Souza
4/11 Venildo dos Santos
8/11 Cecília O. Cruz
13/11 Júlia M. Santos Figueiredo
14/11 Raquel Andrade Machado 
 Marchiori
14/11 Gislene Motta de Andrade
14/11 Natanael Gomes
15/11 Cleusa de Fátima Alves Pinto
18/11 Edésio de Oliveira Rocha
18/11 Roseli A. S. Gonçalves
18/11 Marco Antônio dos Santos
18/11 Fábio Nelson Marchiori
18/11 Iná Cerqueira Raffan
19/11 Adilson Mazeu Ferreira
20/11 Viviane T. S. Rita Valverde
24/11 Berenice M. Lucas Viana
24/11 Simone de Salles C. P. Almeida
25/11 Eudaléa Freire Coelho
25/11 Nelson Cristiano Neto

26/11 Eros Teófilo Costa
26/11 Maria da Penha Rodrigues
27/11 Marcilio Gonçalves Pereira 
 Filho
28/11 Anna Karolyna Moraes Pontes
30/11 Maricelia R. de Paula
30/11 Glaudyo Luiz Cotta de Almeida

DEzEMBRO

4/12 Arthur Theodore Peterson 
 Júnior
4/12 José Celio de Freitas
4/12 Rosane A. Pascoal da Silva
4/12 Marlene Oliveira Teixeira
5/12 Maísa Gomes de Oliveira
6/12 Luis Ferreira Chueng
6/12 Andrea Navarro Vieira Nery
7/12 Marcos Rodrigues Lima
7/12 Edson Alves
8/12 Ademir Munhen
8/12 Josué Gonzaga de Menezes
8/12 Edimar Jesus Maciel
9/12 Deirilene Luiza de O Silva
9/12 Gean Luiz Peroni Brandão

10/12 Eliane M. P. Bezerra
10/12 Genilma Boehler
10/12 Jasson dos Santos Azevedo
10/12 Márcio Abreu de Freitas
12/12 Claudia Lima Schneider
14/12 Marilze F. P. C. Oliveira
14/12 Thalita Votta E. de Freitas
16/12 Terezinha de Lisieux B. Souza
16/12 Leila Márcia M. de Souza Lima
16/12 Janice C. Mazeu Ferreira
17/12 Gustavo da Silva Peixoto
18/12 Elaine Rosa Ribeiro
19/12 Regiane Miranda L. de 
 Carvalho 
19/12 Ana Nery Xavier da Cruz Sousa
19/12 Leci Nogueira de Amorim
20/12 Rackel Gomes Neves
21/12 Vera Lúcia Pereira Romero
21/12 Isaura M. Fonseca Assis
22/12 Dânia M. V. Costa
23/12 Vanessa Mota Lopes 
 Rampinelli
23/12 Karina Martins Barbosa Gerra
24/12 Maria Valéria de Carvalho
28/12 Rubens Carlos Ferreira
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A começar pela beleza do templo da Igreja de Bela 
Aurora que nos recebeu no Encontro Distrital dia 16 
de agosto, tudo estava muito lindo e muito gostoso 
neste dia. Refletimos à luz do tema “Mulheres 
Resgatando os Valores, Fé, Comunhão e Serviço”. 

Os trabalhos começaram com uma palavra de  
saudação da presidente da sociedade local, irmã 
Maria Imaculada Campos e acolhida pela secretária 
distrital Jaélia Vianna.

A palavra da Pastora Ângela Pierangeli na parte 
da manhã foi excepcional deixando  todas com a 
sensação de quero mais!

Depois do almoço delicioso voltando ao templo 
ouvimos a palavra de saudação da 
Presidente da Federação da Quarta 
Região, Maria Olinda Filó, palavra 
também da Pastora Assessora da 
Federação, Elizabete Altino e uma 
palavra da Vice-Presidente de Área da 
Confederação de Mulheres Metodistas 
da América Latina e Caribe sobre o 
significado desta Confederação e seu 
trabalho.

A Agente Regional da Voz 
Missionária, Débora Florence fez uma 

exposição dos trabalhos das Agentes nos Distritos 
representados no Encontro. A apresentação das 
Sociedades foi feita de uma maneira muito alegre 
e tínhamos cerca de 140 mulheres inscritas, mais 
as representantes da Federação, Confederação e 
Pastores.

No final do Encontro mais uma vez a palavra da 
Pastora Ângela que ainda usou de diversas dinâmicas 
para que todas compreendessem a mensagem de 
Deus para os seus corações. Falou de Noemi de 
uma forma muito especial. Secretária Distrital Jaélia 
Vianna dirigiu um   momento especial de homenagens 
e fez o encerramento do Encontro.

[ giro regional ]

No dia 20 do mês de Setembro, a  Igreja Metodista 
Fraternidade completou 28 anos de vida e missão. 
Para celebrar seu aniversário, a comunidade realizou 
um culto de gratidão, uma noite de muitos louvores, 
com a presença de visitantes e membros da igreja local, 
palavra e após os parabéns, foi servido um jantar e 
bolo para todos. Foi uma noite de comunhão e muito 
aprendizado para quem esteve presente. Agradecemos 
a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso Ministério. 
Que Ele continue concedendo muitos anos até o Dia em 
que Ele nos vier buscar.

Informou:  Pr. Ademir Munhen

IM Fraternidade celebra 28 anos

IM Bela Aurora sedia encontro distrital 
de mulheres
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[ giro regional ]

No dia 19 de junho de 2014, foi realizado o Encontro 
Distrital de Homens Metodistas da Zona da Mata Leste 
na cidade de Caiana-MG.

O encontro aconteceu nas dependências da IM em 
Caiana,  e contou com a participação de homens de 
diversas cidades da região como Muriaé, Alto Caparaó, 
Faria Lemos, Carangola, Eugenópolis, Patrocínio do 
Muriaé, Divino.

Durante a manhã foi servido o café da manhã, logo 
após foi realizado a abertura oficial com um devocional 
ministrada pelo SD de Homens da Zona da Mata Leste 
Jorge Carvalho que foi idealizado do encontro. Logo após 
foi realizado o momento da palavra com o tema Somos 
Discípulos, homens focados na eficácia do serviço, muito 
enfatizada pelo pregado Pr. Márcio Toledo (Porto-
Muriaé-MG). Após foi realizada uma palestra Como 
Administrar Seu Dinheiro Com Inteligência feita por 
Marco Aurélio (Central-Muriaé-MG).

Foi servido um delicioso almoço. Logo após foi 
ministrado um Momento Motivacional pelo Pr. Renato 
Lima (Caiana-MG). A Federação Metodista de Homens 
da 4ª região através do Irmão Nicomedes, fez um 

reflexão com o tema Somos Discípulos, homens focados 
na eficácia do serviço. O encerramento do encontro 
contou com a pregação do Pr Wilians (Divino-MG).

Durante o encontro as sociedades metodistas 
presentes tiveram a oportunidade de participarem do 
louvor do encontro entoando o hinário metodista, foram 
realizados sorteios de brindes.

O encontro surpreedeu a todos pelo número de 
participantes com 148 inscritos e com a organização, onde 
todos se sentiram acolhidos pela cidade de Caiana-MG.

Homens do Distrito Zona da Mata se 
reúnem na IM Caiana

Encontro Nacional de Pessoas que Trabalham 
com Crianças reuniu 134 participantes

A Fateo sediou a 22ª edição do Encontro Nacional de Pessoas que Trabalham com Crianças da Igreja Metodista, 
realizado entre os dias 26 a 28 de setembro. A coordenadora do Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, 
Rogeria de Souza, destacou a importância do evento. “Com quase 140 pessoas participando, isso nos motiva em 
ver que há uma preocupação dessas pessoas para com as crianças de 
nossas igrejas”. 

O coordenador Nacional de Educação Cristã, rev. Eber Borges 
da Costa foi o palestrante da noite. O tema que norteou a palestra 
“Beleza, criatividade e conteúdo na educação da fé”, caminhou pelos 
trilhos da educação. O pastor apontou a importância dos documentos 
da Igreja e um documento da UNESCO que aponta quatro pilares: 
Aprender a conhecer, Aprender a fazer, aprender a Viver em comum e 
aprender a ser. “Esses quatro pilares não podem estar separados um 
do outro, pelo contrário, eles se complementam”, disse o pastor.

Foi aberto para um debate após a palestra e várias pessoas se 
manifestaram em favor das crianças e da importância delas na vida da 
Igreja. A Secretária para a Vida e Missão, revda. Joana D’Arc Meireles, 
trouxe um alerta. “A nossa reflexão está na contramão de muitas 
igrejas que estão desenvolvendo modelos de discipulados diferentes da proposta de Jesus”, disse.

Para a coordenadora do Departamento Nacional de Escola Dominical, revda. Andreia Fernandes de Oliveira, a 
criança precisa ser mais valorizada nos espaços cúlticos. “Há igrejas que tem os momentos onde elas saem na hora da 
mensagem; é importante que o/a pastor/a converse com elas sobre a mensagem da noite”, enfatizou.
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120 crianças e adolescentes participantes do 
projeto Sombra e Água Fresca realizaram um passeio 
na fazendinha do Izabela Hendrix, no dia 17 de maio. Os 
participantes integravam os projetos da Fundação no São 
Gabriel, Serra em BH e João Monlevade. Já no campus 
liberdade do Instituto Izabela Hendrix foi realizada uma 
apresentação dos projetos nos bairros São Gabriel e 

no Bairro Liberdade, em Neves, para participação da 
Semana da responsabilidade social.  Houve também 
apresentação de flauta e dança.

A Fundação Metodista de Ação Social e Cultural 
atende semanalmente a crianças e adolescentes em 
situação de risco e vulnerabilidade social. Exerce 
atividades de Educação cristã, artes e artesanato, 
esporte e taekwondo, musicalização, literatura, 
acompanhamento escolar, nutrição, dança, informática, 
desenho e grafite, cidadania e meio ambiente com coleta 
seletiva, garantindo e propondo aprendizagem de forma 
integral. Promove assistência a 85 idosos com o grupo 
Momentos Felizes. Os  idosos participam de oficinas de 
artesanato, pintura, conversação e dança, e ginástica 
com profissionais do projeto Vida Ativa da prefeitura três 
vezes na semana. A Fundação atende a 30 adultos na 
educação de jovens e adultos (EJA) e realiza passeios 
programados. A parceria com a prefeitura de Belo 
Horizonte possibilita o atendimento sócio educativo 
a 110 crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos 
diariamente no contra turno escolar. 

A Fundação tem parcerias com: PUC Minas - São 
Gabriel e Coração Eucarístico; Izabela Hendrix; Prefeitura 
de Belo Horizonte e Colégio Magnum. Por meio da 
parceria com o Izabela Hendrix, um grupo de crianças 
realizou um passeio na Fazendinha e também participou 
de atividades no Instituto Izabela Hendrix.

[ giro regional ]

Fundação Metodista de Ação Social e 
Cultural realiza atividades no Izabela Hendrix

6

No domingo, dia 21 de setembro, a Igreja 
Metodista em Viçosa esteve comemorando o Dia da 
Escola Dominical. Num clima de muita alegria, todos 
presentes puderam conhecer um pouco mais sobre 
a história da Escola Dominical. Além disso, tivemos 
um momento de confraternização com um café da 
manhã preparado especialmente para os alunos e 
alunas assíduos.

Certamente, a Escola Dominical representa 
um esforço importante da Igreja na formação 
e consolidação de seus membros, e cada dia, 
torna-se urgente a renovação e valorização desse 
espaço. Num tempo de escassez do conhecimento 
bíblico, louvamos a Deus por nos proporcionar a 
oportunidade de estudarmos Sua Palavra.

Igreja Metodista em Viçosa comemora 
o Dia da Escola Dominical
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Aconteceu nos dias 28 a 30 de agosto o 17º Projeto Missionário “Passa 
à Macedônia”, na cidade de Viçosa, MG. Diversos voluntários estiveram 
presentes, engajados no avanço missionário na cidade de Viçosa. Os dias 
foram intensos e de muito trabalho. Na quinta-feira (28), tivemos a recepção 
e credenciamento dos participantes e, às 20h, o culto de abertura. Já na 
sexta-feira (29), realizamos a EBF no Centro Educacional Municipal, de 
manhã e de tarde. Várias equipes de evangelismo saíram às ruas para a 
Missão, levando a Palavra de Deus a várias pessoas.

O sábado (30) também foi muito especial. Continuamos com a EBF 
(Bairro Bela Vista), contando com a presença de diversas crianças. Além 
disso, recebemos o apoio do Departamento de Medicina e Enfermagem da 
UFV, realizando atendimento básico de saúde. E, novamente, as equipes de 
evangelismo saíram às ruas semeando a Palavra de Deus. Aproveitamos a 
oportunidade para divulgar nossa igreja com a estratégia de um evangelismo 
criativo, através dos jovens da IM Viçosa na porta de nosso templo. Diversas 
pessoas foram abordadas e evangelizadas, além de conhecerem um pouco 
mais da Igreja Metodista.

No culto de encerramento, contamos com a presença do grupo “Arte 
e Mensagem” (BH), que, com grande qualidade, ministrou aos corações de 
todos os presentes uma mensagem encenada e cantada. Foi um momento 
de grande quebrantamento. Logo após, o bispo Roberto encerrou com uma 
palavra e oração.

Louvamos a Deus pela oportunidade de receber o Projeto Missionário 
“Passa à Macedônia” em Viçosa. Pedimos a Ele que nos conceda força e 
estratégia para colhermos os frutos desse trabalho e, no tempo certo (kairós), 
experimentarmos um crescimento saudável, conquistando a relevância 
diante da sociedade viçosense. Que Deus nos abençoe!

Informou: Pr. Felipe Bagli Siqueira

Viçosa recebe o Projeto 
Missionário Passa à Macedônia

Feira de Santana é um município brasileiro do Estado da Bahia situado a 108 
quilômetros de sua capital, Salvador, a qual se liga através da BR-324. Feira, 
como comumente é apelidada, é a segunda cidade mais populosa do estado e 
maior cidade do interior nordestino em população, ou seja, é a maior cidade do 
interior das regiões Norte/Nordeste/Centro Oeste e Sul do Brasil, e é também 
a sexta maior cidade do interior do país, com uma população maior que oito 
capitais estaduais.

Com população estimada em 606.139 habitantes, sendo a única cidade 
grande do interior do Norte, Nordeste e Centro Oeste do país, assim definida 
pelo IBGE na Rede urbana do Brasil.

Visando o crescimento do Reino de Deus, teremos de forma efetiva, nessa 
cidade, a implementação de uma frente missionária da Igreja Metodista, através 
do Pr. William Sardinha e sua esposa, Simone Blanche. O trabalho terá foco 
no evangelismo pessoal, com abertura, a princípio, de célula de edificação e 
crescimento, e você, de onde estiver, poderá fazer parte deste trabalho que, em 
nome de Jesus vai abençoar muitas pessoas e assim cumprir o IDE do Senhor numa região tão carente e necessitada da palavra e do 
mover de Deus, podemos usar o que o Ev. Lucas 19.40 nos diz: “... se estes se calarem, as próprias pedras clamarão”.

Seja você também participante desta obra e vamos dizer que: Feira de Santana é do Senhor Jesus!

Esforço Missionário abre célula 
em Feira de Santana, BA
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Igrejas e instituições sociais metodistas estão convidadas para participar 
do mapeamento das hortas urbanas. A iniciativa é do Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix, por meio de um projeto de extensão universitária 
do curso de Ciências Biológicas, chamado Verde Comunitário.

Inicialmente, o mapeamento visa atingir toda a região metropolitana de 
Belo Horizonte, mas pode se estender para toda a Quarta Região por meio 
das igrejas locais e instituições sociais e educacionais da Igreja Metodista.

O projeto visa discutir e divulgar o uso de espaços urbanos para o 
cultivo agroecológico comunitário. Essa atividade inclui o plantio não só de 
alimentos, como também de espécies medicinais e ornamentais.

De acordo com Marina Alvim, coordenadora do projeto, pode ser “desde 
um vasinho de hortelã na janela, até uma grande horta comercial”. O Verde 
Comunitário inspirou-se na constatação de que a agricultura urbana vem 
ganhando muitos novos adeptos nos últimos anos no Brasil. Essa atividade 
já é reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) e considerada uma das mais importantes para o combate 
à fome nas cidades.

O Verde Comunitário começou suas atividades nas dependências do 
Izabela Hendrix, onde há uma horta cultivada por alunos e funcionários em 
recipientes feitos com material reciclável.

Os alunos também colaboram com a instalação de hortas e jardins em 
outras instituições de ensino da Educação Básica da região de Belo Horizonte. 
São oferecidos mini cursos e oficinas gratuitas para formar multiplicadores 
de práticas agroecológicas e sustentáveis.

Para esse mapeamento, o projeto criou um mapa colaborativo – https://
hortasurbanasbh.crowdmap.com/  –  a igreja ou instituição que possui 
hortas pode divulgar sua experiência no mapa do projeto Verde Comunitário.

O mapa ilustrado está dividido nas seguintes categorias: Hortas 
domésticas, comunitárias, escolares ou institucionais, verticais e suspensas, 
hidropônicas, comercial.

É possível, inclusive, postar fotos de sua horta. Os relatos podem 
ser feitos também diretamente de aparelhos celulares com os sistemas 
operacionais iOS ou Android, por meio do aplicativo Ushahidi, disponibilizado 
na própria página do Verde Comunitário.

Quem achou a iniciativa interessante pode lançar a ideia em sua instituição de ensino ou em sua comunidade. Informações 
com Marina Alvim: verde.comunitario@izabelahendrix.edu.br

Igrejas locais e instituições sociais podem 
fazer parte do Projeto Verde Comunitário
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[ pelo brasil  ]

Mais uma homenagem pelos 75 anos de publicação do no Cenáculo em terras brasileiras. O evento aconteceu na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na noite de terça-feira (2) e contou com cerca de 250 pessoas, dentre 
elas, lideranças da Igreja Metodista e outras denominações. Um coral composto por 80 vozes abrilhantou a Sessão 
Solene.

 Um marco histórico para os leitores do no Cenáculo e para a Igreja Metodista como lembrou o bispo Adonias 
Pereira do Lago. “É preciso trazer a memória a história do metodismo no Brasil que celebra 84 anos de autonomia. 
Desde o começo Deus já colocou nas mãos da Igreja esse livrinho maravilhoso”, disse.

 O editor nacional do no Cenáculo, bispo Adriel de Souza Maia, recebeu das mãos do Deputado Estevam Galvão, 
uma placa em homenagem aos 75 anos de publicação do Guia de Encontro Diário com Deus em terras brasileiras. 

 Durante a Sessão Solene foi passado às mãos do sr. Estevam Galvão a Bíblia comemorativa do no Cenáculo. 
“Estamos registrando nessa casa de leis que a Lei do Senhor é perfeita e restaura a alma”, disse o bispo Adriel ao 
entregar as Escrituras.

 Em um momento histórico e alegre o editor nacional não deixou de mencionar a presença e serviço do bispo emérito, 
Nelson Luiz Campos Leite, que foi editor 
do no Cenáculo por 22 anos. “A história 
do bispo Nelson e do no Cenáculo se 
confundem. O bispo também completou 
75 anos no mês passado”, disse. Uma 
placa em homenagem foi entregue ao 
bispo Nelson e, em seguida as netas 
cantaram em gratidão a Deus e ao avô 
pelo legado deixado.

 “Eu não vim aqui para receber essa 
homenagem, mas agradeço a  Deus e a 
Igreja Metodista pelas oportunidades 
que me foram dadas. Na realidade o 
cântico das minhas netas falam da 
realidade da minha vida”, finalizou 
emocionado o ex-editor nacional do no 
Cenáculo.

Assembleia Legislativa de São Paulo 
celebra 75 anos do no Cenáculo 
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No final de agosto, a Confederação Metodista de 
Jovens esteve reunida na FaTeo – Faculdade de Teologia 
da Umesp, em São Bernardo do Campo. A reunião, que 
também contou com a presença dos presidentes de 
federações de quase todas as regiões eclesiásticas e a 

equipe da Agência 
Malta, foi marcada 
por momentos de 
comunhão e busca 
pela revelação do 
Espírito Santo para os 
próximos passos da 
Juventude Metodista 
do Brasil. “Foi um 
tempo de busca da 
revelação do Espírito 
Santo, pedindo que 
a vontade de Deus 
seja revelada e que 
o trabalho com a 
juventude não seja 
meramente para 

realização de eventos e projetos, porém buscando a todo 
tempo o avivamento da Igreja.” Comenta William Júnior, 
Presidente da Confederação Metodista de Jovens.

O trabalho já realizado de despertamento da 
juventude para a missão terá sequência. A prioridade 

para o próximo ano será o treinamento dos jovens para 
a prática missionária e o acompanhamento de ações 
com o objetivo de consolidar os discípulos. “Portanto, 
convidamos aos jovens e toda a Igreja a participar, 
mobilizar e orar, para que tudo que for realizado seja 
para crescimento do Reino de Deus.” Enfatiza William. 
Confira o que vem por aí:

Treina Malta 2014: A segunda edição do treinamento 
missionário tem duração de uma semana e é focado em 
práticas missionárias na igreja local e transcultural. Este 
ano será em Teresina/PI de 29 de novembro a 8 de 
dezembro. 

Projeto Estônia | Missão 30: Um mês de missão 
transcultural, servindo a Igreja da Estônia no leste 
Europeu. O envio de jovens missionários acontece de 
setembro de 2014 até março de 2015. O jovem que 
sente o chamado missionário poderá separar de 30 dias 
a 60 dias para participar do projeto.

Jovens em Missão do CIEMAL: Em 2015, o Brasil 
será o anfitrião deste projeto que reúne jovens da 
América do Sul para capacitação e desenvolvimento 
projetos missionários de impacto. O projeto acontecerá 
em Salvador/BA em março de 2015.

Treina Jovem 2015: O maior encontro nacional 
metodista para treinamento de líderes jovens será na 2ª 
Região Eclesiástica, na cidade de Gravataí no Rio Grande 
do Sul de 4 a 6 de junho de 2015. 

As instituições educacionais metodistas, a Sociedade 
Bíblica do Brasil e o devocionário “No Cenáculo” lançaram uma 
versão personalizada da Bíblia Sagrada, que será distribuída a 
todos os alunos que se formarem no Ensino Médio e nos cursos 
de Graduação e Pós-Graduação nas escolas e instituições de 
ensino superior da Educação Metodista.

As bíblias têm capas personalizadas, com fotos das 
instituições educacionais metodistas, e incluem 365 
meditações diárias preparadas pela equipe do “No Cenáculo”, 
com ênfase em temas sensíveis aos adolescentes e jovens. 
A entrega de cada exemplar será sempre no momento da 
formatura, para reforçar o comprometimento da Educação 
Metodista com a formação integral de pessoas que tenham 
a oportunidade de conhecer e vivenciar os valores éticos 
cristãos, além do ensino inovador e de qualidade superior.

O evento de lançamento é na segunda-feira, dia 22 de setembro de 2014, às 09h, na Sociedade Bíblica do Brasil, 
em Barueri (SP).  Na ocasião estarão presentes o Bispo Adonias Pereira do Lago, Presidente da Igreja Metodista; 
Bispo Adriel Maia, Editor Nacional do “No Cenáculo”; Prof. Paulo Borges Campos Jr., Presidente do Conselho Superior 
de Administração das instituições educacionais metodistas; Prof. Wilson Zuccherato, Diretor Geral das instituições 
educacionais metodistas; Prof. Gustavo Jacques Dias Alvim, Reitor da Universidade Metodista de Piracicaba; 
Prof. Marcio de Moraes, Reitor da Universidade Metodista de São Paulo; Reverendo Mário Rost, que fez parte do 
desenvolvimento institucional da SBB; e outras lideranças dos projetos especiais da Sociedade Bíblica do Brasil.

Juventude Metodista planeja novas ações

Instituições Metodistas de Ensino 
reforçam confessionalidade

[ pelo brasil ]
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Calendário de obrigações

Outubro/2014
Salário ......................................................05/12/2014
FGTS .........................................................05/12/2014
CAGED .....................................................05/12/2014
Envio de GPS ao Sindicato .................10/12/2014
GPS ...........................................................20/12/2014
IRRF ..........................................................20/12/2014
2ª Parcela 13 salário ............................20/12/2014
GPS 13º salário .....................................20/12/2014
PIS .............................................................24/12/2014 

novembro/2014
Salário ............................................... 06/11/2014
FGTS ................................................. 07/11/2014
CAGED. ............................................ 07/11/2014
Envio de GPS ao Sindicato .......... 10/11/2014
GPS ................................................... 20/11/2014
IRRF ................................................... 20/11/2014
PIS ..................................................... 25/11/2014
1ª Parcela 13º salário .................. 28/11/2014

[ 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.

[ vai acontecer ]

[ em tratamento ou recuperação ]

Bispo Roberto será homenageado 
na Câmara de BH

O bispo Roberto Alves de Souza receberá o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. A 
iniciativa é do pastor e vereador Elvis Côrtes (PSDC-MG), e vai ocorrer no dia 6 de novembro, às 

19h30, no Palácio Francisco Bicalho da Câmara Municipal (Av. dos Andradas, 3100, Belo Horizonte. 
Todos os metodistas estão convidados. Parabéns ao bispo Roberto e toda a sua família!

O pastor Valmiki de Oliveira recupera-se em casa de uma cirurgia.

[ com pesar ]
Rev. Messias Manoel de Souza, em 21 de agosto. Messias era pastor na Região há mais tempo e depois se transferiu 

para a 1ª Região Eclesiástica.

Dalton Roberto Cruz, irmão do rev. Adahyr Cruz, ocorrido em 16 de setembro.

Rosa Marins, mãe do rev. David Marins, ocorrido em 21 de setembro.

Silas Souza Gomes, filho do pr. Plínio de Souza Gomes, ocorrido em 23 de setembro.

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

Seguir o exemplo de Jesus é a premissa básica do 
discipulado cristão e metodista. Sendo assim, nosso 
modelo é a prática de Jesus, nossa metodologia e 
referência mais próxima, historicamente, é John Wesley e 
o movimento wesleyano, com seu sucesso e contradições 
também.

Portanto, com tantas propostas de discipulado em 
evidência na atualidade, procuramos a perspectiva e 
ótica wesleyana para discorrer sobre esse assunto, sem 
subtrair qualquer outra contribuição que outra pessoa 
queira oferecer sobre este movimento no seio da Igreja. 
Assim, ponderaremos sobre a caminhada dos primeiros 
metodistas, para os quais a prática de Wesley se torna base.

Wesley e sua busca: um discípulo procurando “o 
caminho do discipulado”

Sabemos que Wesley não foi um teólogo sistemático 
ou reformador no sentido tradicional, seu movimento 
se insere no que comumente denominamos de reforma 
tardia. Embora tenha sido expoente de vários assuntos ou 
possa ter dialogado com várias correntes religiosas de seu 
tempo, nem foi o fundador do primeiro pequeno grupo do 
movimento metodista, a saber, o Clube Santo.

Temos notícias de seus interesses pela leitura dos 
Pais da Igreja ou mesmo de sua busca para embasamento 
de seus estudos e publicações, recorrendo as melhores 
versões bíblicas e comentários disponíveis em sua época. 
Também sabemos que ele discorreu sobre assuntos 
diversos.

Já no início de sua jornada, Wesley procura uma 
pessoa para aconselhá-lo, um discípulo mais maduro, que 
ele chama apenas de “a serious man” – um homem sério. 
Na verdade, ele só se uniu ao Clube Santo [o primeiro 
pequeno grupo wesleyano], formado por seu irmão e 
outros dois outros cavalheiros, depois da conversa com 
este conselheiro misterioso.

Nesta altura de sua caminhada, embora muito 
jovem, Wesley tinha como preocupação última vivenciar 
a Salvação. Na conversa com o conselheiro, ele ouviu as 
seguintes palavras que encontraram imediatamente a 
prática em sua peregrinação espiritual e no discipulado: 
“O senhor deseja servir a Deus e ir para o céu. Lembre-se 
de que o senhor não poderá servi-lo sozinho. Por isso, o 
senhor deve encontrar seus companheiros; ou então, fazê-
los. A Bíblia não conhece nada de uma religião solitária” 
(Citado por LIMA e SILVA, Caminhos e descaminhos da 
Graça, 2014, p.16).

 Metodistas: “amigos de todos e inimigos de ninguém”
Num tempo de austeridade, rigidez e severidade, John 

Wesley descrevia os metodistas como “amigos de todos e 
inimigos de ninguém” (citado por RENDERS, Andar como 
Cristo andou, 2011, p.161). Numa visita, em 28 de junho 
de 1738, a Catedral de Colen [na Alemanha], Wesley 
retrata as impressões daqueles tempos: “Quando saímos 
da Igreja, começou uma procissão do outro lado do pátio. 
Alguém de nosso grupo teve escrúpulos de tirar o chapéu, 
quando um zeloso católico logo gritou: ‘Derrubem o cão 
luterano’. Mas impedimos qualquer confronto, retirando-
nos da Igreja” (Cf. WESLEY, Diário de John Wesley – o 
pai do metodismo, 2009, p.88). Diante de uma realidade 

conflitante, lembra Helmut Renders, Wesley seguia uma 
orientação pragmática (RENDERS, Andar como Cristo 
andou, 2011, p.161-162).

O Clube Santo, que se iniciou contando com a 
participação de três ou quatro jovens, foi considerado 
um a das expressões da piedade vital das décadas 1720-
1730. Muitas vezes Wesley reuniu com outros grupos 
que tinham no máximo a presença de seis pessoas e ele 
designava tais grupos de sociedades, seja na Alemanha 
ou na Inglaterra (Cf. WESLEY, Diário de John Wesley – o 
pai do metodismo, 2009, p.87). Na Alemanha, Wesley 
participou também das reuniões de Conferência Bíblica, 
ele não deixou de destacar que eles liam juntos “uma 
porção das Escrituras no original” (WESLEY, Diário de John 
Wesley – o pai do metodismo, 2009, p.90).

Naturalmente, quando John pôde fomentar o 
Clube Santo, muitas coisas eram aferidas ou tomadas 
como prática de um grande aprendizado e/ou também 
absorvidas como práticas de reuniões de classes que 
participou: leituras das Escrituras no original, dos clássicos 
gregos, comentários bíblicos ou notas, tudo tinha relação 
com a comunhão cristã nos seus grupos de discipulado, 
bands ou sociedades. Quando Wesley redige suas Notas 
sobre a Bíblia – AT e NT, ele oferece destaque a “Bengelius” 
e ao seu Gnomon Novi Testamenti como referência. (Cf. 
Wesley’s Notes on the Bible em: http://www.ccel.org/
ccel/wesley/notes.pdf). Se temos uma identidade com 
Welsey, é a de saber citar nossas melhores referências.

À guiSa DE COnCLuSÃO

Não há nada que possa equivaler mais ao discipulado 
cristão do que um desejo genuíno de andar como Cristo 
andou! Não é por acaso que nos sentimos também a 
procura de um modelo de discipulado que nos anime, e 
que seja, sobretudo, inclusivo, amoroso e multiplicador. 
Cremos que será multiplicador se não for excludente, 
cremos também que será multiplicador se for amoroso, 
pois se fará acolhedor.  

Jesus, ao chamar os seus discípulos, não os lança para 
os alvos de multiplicação, mas o ensina primeiramente 
o amor e Sua bondade: “amai-vos uns aos outros, assim 
como eu vos amei”; “vós sois meus amigos se fazeis o que 
vos mando”; “não fostes vós que me escolhestes a mim; 
pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei 
para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça”.

Com certa particularidade, podemos atestar que 
mutualidade cristã e respeito são elementos indispensáveis 
nessa caminhada, assim como a verdade e a tolerância 
precisam fazer parte de nosso ensino e prática cristã. 
Numa perspectiva wesleyana, não podemos dissociar 
discipulado de vida de santidade nem tampouco do 
Evangelho de Cristo, que por si só, é a “Boa-notícia” para 
todos nós!

 
gercymar Wellington Lima e Silva

Pastor na IM em Eldorado/Contagem-MG
Especialista em Estudos Wesleyanos

gercymar@gmail.com

Andar como Cristo andou: a matriz de um 
discipulado inclusivo, amoroso e multiplicador


