
INTEGRIDADE

“A integridade dos justos os guiará,
 mas a falsidade dos infiéis os destrói”.

Provérbios 11:3

desenvolver em nossa vida esse grande ensinamento e 
aprendizado, a sermos pessoas íntegras nas diversas áreas da 
nossa vida e não somente no meu gueto, no meu grupinho ou 
junto a minha panelinha. Temos que ser íntegros aos olhos de 
todos/as: aos olhos de Deus; aos olhos do meu irmão, da minha 
irmã, das instituições, de todos e todas.
 Você deverá saber bem este tema e levar a sua 
comunidade de fé a saber e desenvolver esse tema durante todas 
as atividades em sua igreja local no ano de 2018. É importante as 
estratégias dos estudos bíblicos, dinâmicas e outras para o bom 
exercício do aprendizado e prática desse tema.
É um grande desafio para todos nós desenvolver uma vida 
normal e ministerial onde a integridade seja vista e 
testemunhada por nós em nosso relacionamento com Deus, com 
nosso irmão e irmã em Cristo.
 Em meio ao mundo cercado de corrupção e tanta 
falsidade, somos chamados e chamadas por Deus a sermos 
guiados pela vida de integridade: a Deus, a nós mesmos e ao 
nosso próximo. Em meio aos desafios e às tentações seja 
íntegro, seja ético, seja justo e perfeito, puro de alma e de 
espírito. Deus continue te abençoando!

 O tema deste ano de 2018 na Igreja Metodista no Brasil 
é “Discípulas e discípulos nos caminhos da missão servem com 
integridade”. É extremamente importante, você, como pastor ou 
pastora metodista, levar sua comunidade local de fé a estudar, 
meditar e trabalhar esse tema.
 Com essa postura, você estará fortalecendo a nossa 
conexionalidade a nível nacional, regional, distrital e local. 
Você também estará fortalecendo a visão de discipulado e a 
missão da Igreja Metodista em solo brasileiro, especificamente, 
em solo mineiro e capixaba.
 A palavra integridade vem do latim “integritate” e 
significa “a qualidade de alguém ou algo a ser íntegro, de 
conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, de 
inocência, pureza ou castidade, o que é íntegro, é justo e 
perfeito, é puro de alma e de espírito”.
 Como podemos observar, são exemplos de integridade 
na vida de pessoas em áreas especificas: vida moral, vida 
espiritual, vida emocional. Como discípulas e discípulos de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo somos chamados/as a 

1 COTAS REGIONAIS: Peço a atenção 

e  o acompanhamento dos/as 

pastores/as junto à Tesouraria Local 

para verificar se os pagamentos das 

c o t a s  e s t ã o  a c o n t e c e n d o 

r igorosamente em dia e  com 

fidelidade. No dia 19 de maio serão 

convocadas as igrejas locais que 

estiverem em falta com a região. 

Fique atento.

2 “ESTATÍSTICAS 2017”: Neste mês 

d e  m a r ç o  d e  2 0 1 8  v a m o s 

divulgaremos as nossas estatísticas 

de 2017.

Agradecemos  aos  pas tores  e 

pastoras que tem colaborado com 

esse expediente.

Assessor Regional: 

Pr. Edward -E-mail 

estatistica@4re.metodista.org.br

celular (31) 99268-6000.

3 COR LITÚRGICA PARA MARÇO: 

tempo comum  violeta, roxo,púrpura

Belo Horizonte, Março de 2018
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PAI - PAP

  Espero que você e sua família tenham desfrutado de justo descanso e refeito as energias para enfrentar mais um 
ano e biênio cheios da poderosa unção do Espírito Santo do Senhor.
  Quero lembrar que você deverá preparar o seu PAI – PLANO DE AÇÃO DA IGREJA e o seu PAP – PLANO DE 
AÇÃO PASTORAL e, juntamente com sua igreja local, de acordo com os Cânones, enviar uma cópia para o Bispo e para o 
Superintendente Distrital, até o dia 31 de março de 2018. Procure com o Superintendente Distrital ou na Sede Regional o seu 
formulário para preenchimento e envio do mesmo.
  Esperamos que neste tempo de planejamento você e sua comunidade local esteja colocando como alvo para sua 
igreja local o crescimento qualitativo, quantitativo e orgânico.
  Que possamos também trabalhar neste ano de 2018 o tema – “Discipulos e Discipulas nos Caminhos da Missão 
servem com integridade” e assim, sermos fiéis à ordem de Jesus Cristo, indo e fazendo discípulos e discípulas.
Sem mais, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e família
  

DATAS COMEMORATIVAS - MARÇO DE 2018

 § 1º. A nomeação episcopal é para cargo eclesiásticoou função 
sempre direta e explicitamente relacionada
com o Ministério da Palavra e dos Sacramentos e outrospor ela reconhecidos.

 § 6º. Quando a avaliação feita pela igreja local e pelo pastor ou 
pastora, presbítero ou presbítera for positiva, indicando a continuidade da 
nomeação, prevalecemos interesses da Região Eclesiástica e a palavra final 
ésempre a do Bispo ou Bispa.

 § 7º. O membro clérigo, cujo regime seja ode tempo integral e que 
deseje realizar atividade nãovinculada à nomeação, deve observar o disposto 
nasNormas de Administração de Pessoal Clérigo, constantesdestes Cânones.

 § 8º. No caso de autorização para estudos vinculadosà ação 
pastoral, deve haver concordância da CLAM oudo Conselho Diretor e 
parecer favorável do Ministério deAção Episcopal (MAE) ou do Colégio 
Episcopal.
  

 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).

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

VOCÊ CONHECE NOSSA
ESCOLA DOMINICAL?

Ato Profético


