
   PRIORIDADES VITAIS NA VIDA PASTORAL

 “Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo 
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor”.

2 Pedro 1:2

O ministério pastoral é por si só muito 
abrangente, pelo que priorizar algumas a�vidades entre 
tantas, que são também importantes, não é fácil, 
contudo, necessário.

Com muita precisão alguém já disse que 
um (a) verdadeiro (a) líder precisa reunir estas três 
qualidades: competência, carisma e caráter.

Disto, com certeza dependerá o êxito de 
seu ministério. Porquanto aquele (a) que sabe priorizar, 
em si já demonstra traços de nobreza, sabendo colocar as 
coisas na ordem certa, de acordo com a sua importância.

I.O (A) PASTOR (A) E SUA VIDA DEVOCIONAL:

Ao tratar desse tópico talvez alguns 
estejam a dizer: “Isso é ensinar Pai Nosso ao vigário”. 
Todavia, se há aqueles que levam a sério a sua vida 
devocional, posso afirmar que um número grande de 

 Compromisso e fidelidade 

com a Obra Missionária da Igreja 

Metodista na 4ª Região Eclesiástica. 

Porque sou fiel e comprometido, 

envio minha cota.

 O mesmo acontecerá no Hotel Fazenda 

Canto da Seriema. Faça já a sua inscrição em até  2 

VEZES.

 Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo por 

esses alvos, para cumprirmos nossa missão com 

temor e tremor.

  Este ano teremos nos dias 14, 15, 16 e 17 

de novembro a realização do nosso Concílio 

Regional para Planejamento e Orçamento Regional, 

Eleição de Delegados (as) ao Concílio Geral em 2021 

e formação da lista tríplice para eleição de 

bispos/as.

Verde ( Tempo Ordinário).

Belo Horizonte, Setembro de 2019

1 - Cotas Regionais: 2 - “44º CONCÍLIO REGIONAL”: 
3 - Cor Litúrgica
Para Setembro:

O ministério pastoral tem muito a ver com 
o mestre, pelo que ele (a) precisa instruir os outros, e para 
se sair bem nesta tarefa, não há outra maneira, se não for 
amante do estudo. Por esta razão aquele (a) que não é 
chegado aos livros, e de maneira especial à Bíblia, vai ser 
aquele (a) que está sempre na superficialidade nos seus 
ensinos, que no conceito de muitos não passa de uma 
pessoa medíocre. Que segundo os dicionários, é aquilo 
que é mediano, sem relevo, comum, ordinário e vulgar.

II.O (A) PASTOR (A) E O ESTUDO:

clérigos (as) está abaixo da média mínima recomendada 
para aquele (a) que dedica sua vida à pregação da 
Palavra e ao pastoreio de almas. E mesmo os que 
conhecem o valor de seu recolhimento com Deus, com 
muita frequência, são tentados a negligenciar e, à 
medida que as suas a�vidades no ministério aumentam, 
em geral, a parte que costuma ser mais sacrificada é 
aquela que exige maior atenção, ou seja, a prá�ca dos 
exercícios espirituais.

(...con�nua no próximo número...)
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Livro: Mensagens de um Bispo aos seus Pastores
Bispo Elisiário Alves dos Santos

Centro de Publicações da IM Wesleyana
Duque de Caxias, 2011.

 
 
 

AVISOS DIVERSOS



Dia Nacional do Teatro

Dia do (a) Engenheiro (a) Químico (a)

Dia da Árvore/Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência/
Dia do Adolescente/Dia do Fazendeiro/Dia da Tia

SETEMBRO DE 2019
DATAS COMEMORATIVAS

Art. 82 - O Concílio Distrital elege os membros 
clérigos e leigos para a CODIAM de acordo com o 
Regimento Regional.

Art. 81 - A Coordenação Distrital de Ação 
Missionária (CODIAM) é responsável pela 
elaboração do Plano Distrital de Ação Missionária 
(PDAM) e pelo seu acompanhamento e execução, 
em consonância com a orientação conciliar e com a 
COREAM.

“Porque sou eu que conheço os planos que 
tenho para vocês, diz o Senhor, planos de 
fazê-los prosperar e não de causar dano, 
planos de dar a vocês esperança e um futuro” 
(Jeremias 29:11).

O que dizem os CÂNONES sobre:

Versículo do Mês

Seção IV
Da Coordenação Distrital de 
Ação Missionária

4ª Região Eclesiástica
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Dia do Profissional de Educação Física/Dia da Bailarina

89 anos de Autonomia da Igreja Metodista (1930)

Dia da Amazônia/Dia do Irmão
Dia Nacional de Conscien�zação e Divulgação da Fibrose Cís�ca 

Dia do (a) Biólogo (a)

Dia do Alfaiate

197 anos de Independência do Brasil (1822)

468 anos de Fundação de Vitória (1551)/Dia Mundial da Alfabe�zação
Dia Nacional de Luta por Medicamento

Dia do (a) Administrador (a)/Dia do (a) Médico (a) Veterinário (a)
Dia do Cachorro-Quente

Dia do (a) Agrônomo (a)

Dia da Santa Cruz

Dia da Escola Dominical/Dia do Cliente/
Dia Mundial de Conscien�zação sobre Linfomas

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

Dia da Compreensão Mundial

90 anos da Revista Voz Missionária
Dia dos Símbolos Nacionais

 

ESCOLA DOMINICAL - COM VOCÊ É MUITO MAIS LEGAL!

Art. 83 - O Concílio Regional é o órgão 
deliberativo e administrativo de uma Região 
Eclesiástica.

§ 1º. Região Eclesiástica é a área sob a jurisdição 
do respectivo Concílio Regional e supervisão de 
um Bispo  ou Bispa Presidente .

;

§ 2º. A Região Eclesiástica compreende dois (2) 
ou mais Distritos Eclesiásticos, a juízo do 
respectivo Concílio Regional.

(...continua no próximo número...)

§ 3º. O Concílio Regional estabelece a 
organização da Região Eclesiástica de acordo 
com as suas características, não podendo, 
entretanto, suprimir cargos, órgãos ou 
instituições expressamente criados por esta 
legislação canônica.

CLAM – IGREJA LOCAL

CONHEÇA – DIVULGUE – DOE - TRABALHE - PARTICIPE

Dia do (a) Contador (a)/Dia da Juventude do Brasil
Dia Mundial sem Carro/Dia Nacional do Atleta Paralímpico

23 Início da Primavera/Dia dos Filhos/Dia do Sorvete/
Dia do Soldador

Dia Internacional das Relações Públicas/Dia dos Primos
Dia Nacional dos Surdos

Dia Nacional de Doação de Órgãos

Dia Mundial do Petróleo

25

26

27

29

30

Dia Nacional do Trânsito/Dia Internacional do (a) Farmacêu�co (a)
 

Dia da Secretária

CAPÍTULO IV
Da Administração Intermediária

Seção I
Do Concílio Regional
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