
RELIGIÃO SOCIAL

“A religião pura e sem mácula, para com o nosso
 Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas
 nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se 

incontaminado do mundo”.
Tiago 1:27

emocionais que lhe aprisionam e tem a sua vida transformada 
pela Palavra libertadora do Evangelho.
A verdadeira religião não pode menosprezar estas ações e 
transformações do ser humano a nível social, pois a verdadeira 
libertação não pode ficar somente no campo espiritual. Nós não 
podemos amar ao nosso Deus que não vemos e menosprezar o 
nosso próximo que vemos, pois a Palavra afirma: “Se alguém 
disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois aquele 
que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê?” (1 João 4:20).
Nesse contexto também aprendemos que o órfão e a viúva 
estavam entre as classes mais desamparadas e necessitadas nas 
sociedades antigas. A religião pura é aquela que se ocupa em 
c u i d a r  d e  t o d o s / a s a q u e l e s / a s  q u e  s e  e n c o n t r a m 
desamparados/as e necessitados/as; ela cuida de todas essas 
pessoas com o grande amor do nosso Deus.
Não somos chamados/as para vivenciar uma aparente 
religiosidade, mas para praticar e exercer a verdadeira graça e 
misericórdia do nosso Deus, para cuidar e amparar os 
necessitados ao nosso redor. Deus nos abençoe nesta missão de 
praticarmos a verdadeira religião.

 O Rev. John Wesley afirmava que “o evangelho de 
Cristo não conhece religião, que não seja religião social; não 
conhece santidade, que não seja santidade social”.
 O texto bíblico de Tiago nos traz o desafio de pensarmos 
e refletirmos sobre esse tema: religião social. Entendo que a 
grande missão da religião é religar o ser humano a Deus e 
transformar esse ser humano em todos os sentidos: espiritual e 
socialmente, ou seja, corpo, mente e espírito.
 Não podemos vivenciar apenas um aspecto da vida 
religiosa e menosprezar os demais, porém somos chamados/as 
para viver a integralidade do Evangelho: conversão integral. Eu 
não posso dizer que sou crente em Jesus Cristo somente na igreja 
e aos domingos e viver o resto da semana sem testemunhar do 
poder transformador de Jesus Cristo ao meu próximo.
 A religião social é aquela que leva ao ser humano a 
verdadeira pregação do Evangelho, pois prega o perdão dos 
pecados e a transformação e libertação dos problemas sociais 
que escravizam o ser humano. Este ser humano em contato com 
o Evangelho de Jesus Cristo é liberto das cadeias sociais e 

1-COTAS REGIONAIS:  Peço  a 

atenção e o acompanhamento 

d o s / a s  p a s t o r e s / a s  j u n t o  a 

Tesouraria Local para verificar se os 

pagamentos  das  cotas  es tão 

acontecendo rigorosamente em dia e 

com fidelidade. Grato pela atenção.

2 - “ E N CO N T R O  D E  FA M Í L I A S 

PASTORAIS 2018”: No mês de 

novembro, nos dias 15, 16 e 17, 

teremos nosso Encontro de Famílias 

Pastorais. Vamos nos preparar e orar 

por essa programação. Contamos 

com você e sua família.

3 - COR LITÚRGICA PARA ABRIL: 

TEMPO COMUM - BRANCO, AMARELO 

– CICLO DA PÁSCOA

Belo Horizonte, Abril de 2018



DATAS COMEMORATIVAS - ABRIL DE 2018

 § 9º. Criada nova Região Eclesiástica ouMissionária, o membro 
clérigo passa a integrar o rol daRegião em que recebeu nomeação.(CG 2016 - 
AC02/2014)
 a) É garantida ao corpo pastoral e presbiterala opção pela Região 
em que deseja se fixar, seja ela aoriginária ou desmembrada, obedecendo-se, 
neste caso,o disposto no Art. 46 e parágrafos.

 b) Os membros clérigos em licença ou cessãovinculam-se à Região 
ou Distrito em que tiveram suaúltima nomeação.

 c) O valor correspondente ao pagamento dobenefício previsto no 
§1º. do art. 231 dos Cânones, duranteos três (3) primeiros anos da criação da 
nova Região, serárateado entre as duas Regiões, conforme a média 
dasarrecadações do ano anterior.

 d) Transcorrido o período mencionado naalínea anterior, as pessoas 
que integram o sistema deprevidência interna passam à responsabilidade da 
Regiãoou Distrito em que tiveram sua última nomeação. (CG 2016 – 
AC02/2014)

 Não esqueça de levar sua igreja local a um clima de 
oração e intercessão pela cidade que foi sorteada no   43 º 
Concílio Regional no Ato Profético, pois esta cidade é alvo de 
nossas orações para 2018.
 Cremos que Deus fará maravilhas e alcançaremos todas 
as cidades em nosso novo biênio (2018/2019). Em breve 
divulgaremos as cidades alvos.

O que dizem os CÂNONES sobre a Nomeação do Pastor ou Pastora para igreja local:

VOCÊ CONHECE NOSSA
ESCOLA DOMINICAL?

Ato Profético

Dia do Perdão/Dia Mundial da Voz

Dia Mundial do Hemo�lico

Dia de Monteiro Lobato/Dia do (a) Amigo (a)

Dia do Índio e Povos Indígenas/Dia do Exército Brasileiro

Dia do Diplomata/Dia do Disco

Dia de Tiradentes/Dia da Faculdade de Teologia
da Igreja Metodista/Dia do Metalúrgico/Dia da

La�nidade/Dia da Polícia Civil/Dia da Polícia Militar/Dia do Têx�l

Dia do Descobrimento do Brasil/Dia da Terra

Dia Internacional do Livro/Dia Mundial do Escoteiro
/Dia do Serralheiro

Dia da Contabilidade

Dia do Penitenciário/Dia do Agente de Viagem/
Dia do Chimarrão/Dia Internacional do Jovem

 Trabalhador/Dia Internacional do Milho

Dia do Goleiro/Dia de Prevenção e Combate a Hipertensão

Dia da Educação/Dia da Empregada Domés�ca/
Dia Design Gráfico/Dia do Sacerdote

Dia da Sogra/Dia Nacional da Caa�nga

Dia Internacional da Dança

Dia Nacional da Mulher/Dia do Ferroviário

Domingo de Páscoa

Dia do (a) Propagandista/Dia Mundial da Conscien�zação
do Au�smo/Dia Internacional do Livro Infan�l

Dia Nacional do Parkinsoniano

Dia Inter. do Esporte p/ o Desenvolvimento e pela Paz

Dia do (a) Corredor (a)/Dia do (a) Jornalista/Dia
Mundial da Saúde/Dia do (a) Médico (a) Legista

Dia do Hino Nacional Brasileiro/Dia Nacional
do Aço/Dia Nacional da Biblioteca

Dia da Engenharia

Dia do (a) Infectologista

Dia do (a) Obstetra

Dia do Jovem/Dia do Office-Boy/Dia do
 Beijo/Dia da Carta Régia

Dia Mundial do Café

Dia Mundial do Desenhista/Dia Nacional da 
Conservação do Solo/Dia do Desarmamento Infan�l

Dia do Pastor e Pastora Metodista/Dia Mund de Combate 
ao Câncer/Dia da Natação/Dia Mundial da Astronomia/

Dia Nacional do Sistema Braille
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