
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

É explicitamente claro neste texto de Provérbios 6 que é 
abominável para Deus haver contendas entre irmãos e irmãs. Você 
certamente sabe que a e�mologia da palavra “contenda” significa que “duas 
pessoas ou partes que estão em confronto, em oposição; estão em luta ou em 
combate uma com a outra”. Isso é abominável aos olhos de Deus. No 
dicionário Léxico, abominável significa algo que provoca repulsa, pavor ou 
terror, que é horrível ou repugnante; que é desagradável, odioso ou maldito; 
é visto por Deus como uma ação maligna, ação do mau, de Satanás.

A tecnologia da internet revolucionou a idade 
contemporânea e a interação através do uso das redes sociais tornou-se uma 
mania mundial. Mas o bom uso ou o mau uso dessas ferramentas tem 
causado marcas profundas na vida e nos relacionamentos humanos ao redor 
de quem é envolvido nesta rede e mundo de verdades e men�ras. Nem 
mesmo nós, Corpo de Cristo, escapamos dessa onda, mas pergunto: como 
temos u�lizado essa ferramenta em nosso ministério, nos nossos 
relacionamentos, no Reino de Deus?

Veja o que disse o ilustríssimo Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso em entrevista à Folha de São Paulo 
feita a ele em Londres: “Desenvolvemos uma cultura em que o debate 
público é feito pela desqualificação do outro. Se você não pensa como eu, 

   Continue sendo fiel ao nosso 
Deus com o envio da Cota 
Regional.
 Sua participação é a nossa 
missão. 

   No mês de novembro, nos dias 15, 16 e 17, no SESC em 
Guarapari, ES, teremos nosso Encontro de Famílias 
Pastorais com a participação do Bispo Fábio Cosme da 
Silva, da Região Missionária da Amazônia (REMA).
   Vamos nos preparar e orar por essa programação. 
Contamos com você e sua família.
Valores:
Individual: R$ 450,00 
Casal: R$ 900,00 
Crianças até 4 anos: isenta 
Crianças de 05 a 11 anos: R$ 200,00
 A partir de 12 anos: R$ 280,00
O valor poderá ser dividido em 5 vezes a partir de junho.

   TEMPO COMUM - VERDE – CICLO DA 
PÁSCOA

Belo Horizonte, Junho de 2018

1 - Cotas
 Regionais: 

2 - “Encontro De
Famílias Pastorais 2018”: 

3 - Cor Litúrgica
Para Junho: 

 você só pode ser um cre�no completo a serviço de alguma causa escusa. 
Está na hora de um debate substan�vo e não de adje�vos”.

O mau uso das mídias sociais (WhatsApp; Facebook; 
Instagram; sites diversos, etc.) tem causado riscos eminentes e exposto à vida 
de terceiros; tem causado ódios e inimizades tremendas; expõe a vida do 
outro sem nenhuma é�ca e piedade, da maneira mais promíscua e cruel, 
covarde e maligna. Isso é abominável aos olhos de Deus.

Pense comigo: é é�co da minha parte como pastor ou 
pastora Metodista par�cipar das redes sociais sem levar em consideração o 
meu amor ao próximo, aos meus irmãos e irmãs em Cristo, ao fraco ou forte 
na fé?

A Palavra de Deus nos ensina: “Fiz-me como fraco para os 
fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios 
chegar a salvar alguns” (1 Corín�os 9:12 ).

Muitas vezes fazemos coisas que não temos a noção dos 
danos que aquilo provocou ou vai provocar; quando comentamos algo ou 
expomos nossa opinião sobre algo na internet, aquele comentário sai da 
esfera par�cular e cai na esfera pública; é um comentário que todos terão 
acesso e poderão interpretar da maneira que quiserem. Isso não somente 
nos expõe, como também expõe nossa família, nosso ministério, nossa 
denominação e, sobretudo, o nome de Jesus Cristo. Qual é o nosso 
verdadeiro interesse?

Seja é�co com você mesmo meu amado colega, pois 
internet hoje virou divã, porém não divã privado, mas divã público. Não 
devemos ter medo de expor as coisas ou segredos da vida, mas devemos 
saber para quem estamos expondo, ou o conselho bíblico é enganoso quando 
nos diz: “Tem cuidado de � mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas; 
porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a � mesmo como aos que te ouvem” 
(1 Timóteo 4:16).



DATAS COMEMORATIVAS - JUNHO DE 2018

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

...con�nua... (Art. 63)

§ 3º. Todas as igrejas locais são supridas de Pastor ou Pastora 
nomeado ou nomeada pelo Bispo ou Bispa Presidente.

§ 4º. Quando, mais de um Pastor ou Pastora receber nomeação para 
uma mesma igreja local, o Bispo ou Bispa Presidente determina quem 
é o/a Titular, sendo os demais considerados/as Pastores e Pastoras 
Coadjutores/as, com tarefas a eles/as atribuídas pelo/a Titular.

 A lista com o nome das igrejas locais e as cidades que foram 
sorteadas para oração estão com os/as Superintendentes Distritais.

Se você ainda não sabe qual é a cidade que é alvo de oração pela sua 
igreja local, procure o nome da cidade com o/a seu/sua SD.
Em breve você receberá uma lista com o mapa dos alvos de oração 
de seu Distrito, como também um marcador de Bíblia com os alvos 
de oração.

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

VENHA PARTICIPAR

Ato Profético

Vamos Orar Pelo Brasil:

Dia da Imprensa

Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade 
Social/ Dia da Conscien�zação Contra a Obesidade Mórbida Infan�l

Dia Mundial do Meio Ambiente/Dia da Ecologia/
Dia Nacional da Reciclagem

Dia do Expositor Cristão

Dia do Oceanógrafo/Dia do Citricultor/
Dia Mundial dos Oceanos

Dia da Imunização/Dia do Porteiro/ Dia do Tenista/
Dia Nacional de Anchieta/ Dia Internacional dos Arquivos

Dia do (a) Pastor (a) Evangélico (a)

Dia da Marinha Brasileira/Dia do Educador Sanitário

Dia dos Namorados/Dia do Correio Aéreo Nacional/
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infan�l

Dia do Turista

Dia do Solista/Dia Mundial do Doador de Sangue/
Dia da Manicure

Dia do Paleontólogo

315 anos do Nascimento de John Wesley (1703) /Dia do Funcionário 
Público Aposentado/Dia Mundial de Combate á Deser�ficação

Dia do Químico/Dia da Imigração Japonesa
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Dia do Cinema Brasileiro/Dia do Migrante19

Inicio do Inverno/Dia do Revendedor/Dia do Vigilante/
Dia do Refugiado

Dia da Mídia/Dia do Profissional de Mídia/Dia do Aperto de Mão/
Dia Mundial do Skate/Dia do Intelectual/Dia do Orquidófilo

Dia do Aeroviário

Dia Mundial do Desporto Olímpico/Dia do Desporto/Dia do Lavrador

Dia do Observador Aéreo/Dia do Caboclo

Dia do Imigrante/Dia do Cotonete

Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico ilícito de Droga/
Dia Internacional de Apoio às Vi�mas de Tortura/

Dia do (a) Professor (a) de Geografia

Dia Nacional do Vôlei/Dia Nacional do Progresso/
Dia Nacional do Técnico em Nutrição e Dieté�ca

Dia do (a) Pescador (a) /Dia do (a) Dublador (a) /
Dia do (a) Telefonista

Dia do (a) Caminhoneiro (a) /Dia da Mídia Social
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Convocamos você (Pastor e Pastora) e sua igreja local a orar pelo Brasil.
Faça campanhas de oração, jejuns, vigílias e outros.
“A oração de um justo pode muito em seus efeitos” (Tiago 5:16c).

Guarapari-ES Itamarati 
de Minas-MG

24 a 28
de Julho

Pedro 
Teixeira-MG

23 a 28
de Julho

16 a 22
de Julho


