
EXPERIÊNCIA COM 
O ESPÍRITO SANTO

“Uma pessoa pode ir à igreja duas vezes por dia, 
participar da ceia do Senhor, orar em particular o 

máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir 
muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre 

Cristo. Mas ainda assim tem que nascer de novo”.
Rev. John Wesley

O Rev. John Wesley afirmava que todos nós temos 
que “nascer”, pois as palavras de Jesus Cristo afirmam: “Necessário é 
nascer de novo” (João 3:7b). O novo nascimento é o inicio de um 
relacionamento entre Deuse cada um de nós que nascemos de novo; 
passamos, através do novo nascimento, a sermos filhos e filhas 
ado�vos/as de Deus. Agora, passamos a ter uma família, somos 
integrantes da família de Deus, pois sua palavra afirma: “E eu serei 
para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-
Poderoso” (2 Corín�os 6:18).

A experiência de John Wesley no dia 24 de maio de 
1738 foi antes de tudo, uma experiência de novo nascimento, pois ele 
exclamou: “fui à América evangelizar os índios, mas quem me 
converterá?”; ele também disse: “Cerca das oito e quinze, enquanto 
ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através 
da fé em Cristo, sen� que meu coração ardia de maneira estranha. 
Sen� que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação 
e que uma certeza me foi dada de que Ele havia �rado meus pecados, 
em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. 

 É uma grande bênção poder 

participar da missão regional e 

distrital quando nossa amada igreja 

local devolve sua oferta para missão 

em Minas Gerais e Espírito Santo. 

Continue sendo fiel às missões. 

Parabéns!

 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. Nosso Encontro de 

Famílias Pastorais será no Sesc de 

Guarapari – ES. Aguarde maiores 

informações.

 TEMPO COMUM _ BRANCO, 

AMARELO, VERMELHO – CICLO DA 

PÁSCOA

Belo Horizonte, Maio de 2018

1 - Cotas Regionais: 2 - “Encontro De 
Famílias Pastorais 2018”: 

3 - Cor Litúrgica
Para Abril: 

Comecei a orar com todo meu poder por aqueles que, de uma 
maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então 
tes�fiquei diante de todos os presentes o que, pela primeira vez, 
sen�a em meu coração".
 A experiência com o Espírito Santo gera o novo nascimento 
que eu não tenho medo e nem dúvida em afirmar que é o início do 
discipulado em nossa caminhada. Jesus Cristo evidencia isso e deixa 
claro quando afirma: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, ba�zando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. Amém” (Mateus 28:19,20).
 Somente iniciamos a caminhada no Discipulado quando 
aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando 
somos ba�zados/as, quando nascemos de novo da água e do Espírito. 
Quando falamos da Experiência do Coração Aquecido temos que 
reconhecer, embora John Wesley era pastor, filho de pastor e neto de 
pastor, que estamos falando de uma experiência de conversão,  de 
uma experiência de novo nascimento, de uma experiência de perdão 
de pecados, de uma experiência de transformação que primeiro traz 
tudo isso e, posteriormente, também traz o poder de Deus.
 Essa experiência é dinâmica e precisa ser experimentada 
todos os dias da nossa vida; precisamos nascer de novo a cada dia, 
pois não podemos esquecer que a conversão é a transformação dos 
erros em acertos, das men�ras em verdades; isso sempre deve 
acontecer conosco até chegarmos à perfeição cristã: um caminho no 
discipulado, um desafio para todos nós. Deus nos abençoe!



DATAS COMEMORATIVAS - MAIO DE 2018

 Art. 63. O Pastor ou Pastora é nomeado/a pelo Bispo ou Bispa 
Presidente, como decorrência da conexidade da Igreja Metodista, uma de suas 
características, segundo critérios estabelecidos nesta legislação, assegurada, 
no processo da nomeação, a participação da igreja local, da Região, do Bispo 
ou Bispa Presidente e do Pastor ou Pastora.

 § 1º. A nomeação do Pastor ou Pastora leva em conta o Plano Local de 
Ação Missionária que a igreja local pretenda executar no prazo da nomeação, 
formulado à luz do Plano para a Vida e a Missão da Igreja, do Plano Nacional 
Missionário e Plano Regional de Ação Missionária, aprovados pelos 
respectivos Concílios.

 § 2º. O processo de nomeação previsto neste artigo não invalida o 
critério da itinerância e o exercício de outros cargos ou serviços previstos na 
organização eclesiástica, em especial os privativos dos membros clérigos.

 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
OFERTA MISSIONÁRIA 

NACIONAL?

Ato Profético

Dia do (a) Trabalhador (a)/Dia do (a) 

Seminarista/Dia da Literatura Brasileira

Dia dos Meios de Comunicação Social/Dia Internacional da

Liberdade de Imprensa/Dia do Parlamento/Dia Internacional

do Sol/Dia Nacional do Taquígrafo/Dia do Sertanejo

Festa do Dia do (a) Seminarista na Fateo/Dia da Língua 

Portuguesa/Dia Nacional do Líder Comunitário/Dia 

Nacional das Comunicações/Dia Nacional do Expedicionário

Dia da Matemá�ca/Dia do Cartógrafo/Dia da Coragem

Dia do Silêncio/Dia Internacional da Cruz Vermelha/

Dia do O�almologista

Dia Nacional do Turismo/Dia do Profissional de Marke�ng/

Dia do Ar�sta Plás�co/Dia da Vitória

Dia do Guia Turís�co/Dia da Cozinheira/Dia do Campo

/Dia Internacional de Atenção á Pessoa com Lúpus

Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro/

Dia do Engenheiro Militar

Dia das Mães/Dia da Abolição da Escravatura/Dia do 

Automóvel/Dia do Zootecnista/Dia da Fraternidade

Dia Con�nental do Seguro

Dia Internacional da Família/Dia do Gerente 

Bancário/Dia do Assistente Social

Dia do Gari

Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade

 da Informação/Dia Internacional contra a Homofobia

Dia dos Vidraceiros/Dia Internacional dos Museus/

Dia Nacional de Combate ao Abuso e á Explo. Sexual Infan�l

Dia do Físico/Dia dos Acadêmicos de Direito

/Dia do Defensor Público
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129 anos da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista

 (1889)/Pentecostes/Dia do Pedagogo/Dia Nacional do 

Técnico e Auxiliar de Enfermagem

Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley (280 anos)

/Dia da Língua Nacional/Dia do Afilhado

Dia do Apicultor/Dia Internacional da 

Biodiversidade/Dia do Abraço

Dia da Tartaruga

Dia da Experiência Religiosa de John Wesley (280 anos)/

Dia do Da�lografo/Dia do Telegrafista/Dia do Ves�bulando/

Dia Nacional do Café

Dia Nacional de Combate ao Glaucoma

Dia Nacional da Mata Atlân�ca/Dia do Profissional

Liberal/Dia do Serviço de Saúde

Dia da Indústria/Dia do Massagista/Dia da Toalha/Dia

 Nacional da Adoção/Dia do Trabalhador Rural/Dia 

Internacional do Sapateado/Dia Internacional das Crianças

 Desaparecidas/Dia da Costureira/Dia Nacional do 

Respeito ao Contribuinte

Dia Nacional de Luta pela Redução

 da Mortalidade Materna/Dia do Hambúrguer

Inicio da Semana de Oração pela Unidade dos (as) Cristãos 

(ãs)/Dia do Esta�s�co/Dia do Geógrafo

Dia do Geólogo/Dia do Desafio/Dia do Decorador

Corpus Chris�/Dia do Comissário de Bordo/

Dia do Espírito Santo/Dia Mundial de Luta contra o

 Tabaco/Dia da Aeromoça
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