
O QUE É 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA?

(MODELO)

“Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, 
cuidando dele não forçadamente, mas de boa vontade, 

como Deus quer; não por lucro sórdido, mas 
generosamente, não como tiranos daqueles que vos foram 

confiados, mas como modelo do rebanho”.
1 Pedro5:2-3

Quando abraçamos o chamado ministerial, 
também somos chamados/as para sermos modelo para o rebanho. É 
impossível viver a vida cristã sem ser modelo para aqueles/as que 
estão nos olhando, ao nosso redor, bem próximos de nós. Mas, o que 
é ser modelo?

Quando se trata de um (a) líder, isto ainda é mais 
importante, pois um (a) líder sempre deve demonstrar a sua liderança 
pelo seu exemplo de vida conforme diz o ditado popular: “faça o que 
eu faço e não o que eu falo”. A Igreja precisa de líderes que sirvam e de 
servos (as) que liderem.

A palavra que, segundo texto original, se aplica aqui 
é “exemplo”, deriva-se do la�m “exemplum” e significa “uma 
amostra”. Exemplo é a pessoa que deve ser imitada nas a�tudes; 
aquele ou aquela que serve de lição; que demonstra a verdade de 
uma teoria através da sua prá�ca.

Podemos afirmar que as pessoas estão dispostas a 
seguir um (a) líder que pra�ca o que prega e que dá um bom exemplo 

 Devemos ser exemplo de 

fidelidade e amor à Obra Missionária 

em nossa terra.

 Este ano teremos no mês de novembro a 

realização do 44º Concíl io Regional para 

Planejamento, Eleição de Delegados (as) ao Concílio 

Geral em 2021 e formação da lista tríplice para 

eleição de bispos/as.

 Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo por 

esses alvos, para cumprirmos nossa missão com 

temor e tremor.

Violeta/Roxo/Púrpura/

Branco/Amarelo (Tempo de Páscoa).

Belo Horizonte, Abril de 2019

1 - Cotas Regionais: 2 - “CONCÍLIO REGIONAL”: 
3 - Cor Litúrgica

Para Abril:

Ser exemplo é fundamental para que eu seja um (a) 
discípulo (a) de Jesus Cristo e também seja um (a) discipulador (a) no 
meio do Corpo de Cristo.

Quando somos chamados (as) para ser exemplo, 
isto significa que a cada dia o meu eu deve ser mor�ficado, cada dia eu 
desapareça e a luz de Jesus Cristo brilhe através da minha vida, brilhe 
através das minhas palavras e prá�ca que revela o grande amor de 
Deus em Cristo Jesus.

Vamos buscar isto em nosso ministério pastoral?
Em Cristo,

a imitar. Não podemos querer conduzir as pessoas do nosso rebanho 
por lugares onde nós mesmos não passamos. Isso não significa que 
somos perfeitos e não temos nenhuma falha, pois não é honesto e 
não é isso que o rebanho espera de nós.

Ser exemplo é sempre procurar imitar a Jesus 
Cristo, pois somos discípulos/as dele. Veja o que o Apóstolo Paulo 
também disse: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, 
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela 
fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por 
mim” (Gálatas 2:20).

É importante ser alguém com caráter e humildade 
para reconhecer os nossos erros, as nossas limitações e as nossas 
impossibilidades, pois o Apóstolo Paulo deixou claro quando disse: 
“Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que 
habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer 
o bem, o mal está comigo” (Romanos 7:20-21).
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Dia Mundial do Hemo�lico

Dia de Monteiro Lobato/Dia do Amigo

Dia do Índio/Sexta-feira Santa/Dia do Exército Brasileiro

Dia do Diplomata/Dia do Disco

Dia da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista/Tiradentes/Domingo de 
Páscoa/Dia do Metalúrgico/Dia da Polícia Civil/Dia da Polícia Militar

Descobrimento do Brasil/Chegada dos Primeiros Portugueses ao 
Brasil/Dia da Terra/Dia da Comunidade Luso-Brasileira

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

Dia do Penitenciário/Dia do Agente de Viagem/
Dia do Boi/Dia do Chimarrão/

Dia Internacional do Jovem Trabalhador/Dia Internacional do Milho

Dia da Contabilidade

Dia do Goleiro/Dia da Prevenção e Combate a Hipertensão

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

Dia da Educação/Dia da Sogra/Dia Nacional da Caa�nga

Dia Internacional da Dança

Dia Nacional da Mulher/Dia do Ferroviário

ABRIL DE 2019
DATAS COMEMORATIVAS

Parágrafo único. A Comissão de Disciplina, referida no inciso II, é de caráter transitório, não 
podendo acumular mais de um processo e sendo extinta ao final deste.

Art. 74. A CLAM é composta pelos Pastores e Pastoras, Secretário ou Secretária, Tesoureiro ou 
Tesoureira, Coordenadores e Coordenadoras de Ministérios Locais, um (1) representante de 
cada grupo societário local, Presidentes dos Conselhos Diretores das instituições locais e outros, 
nos termos do Regimento da Igreja local.

Parágrafo único. As pessoas candidatas a Tesoureiro ou Tesoureira e Secretário ou Secretária são 
escolhidas pela CLAM, considerando, inclusive, sugestões enviadas pela igreja local, e terão 
seus nomes homologados pelo Concílio Local.

 “Portanto os entregará até ao tempo 
em que a que está de parto tiver dado à luz; 
então, o restante de seus irmãos voltará aos 
filhos de Israel” (Miquéias 5:3).

O que dizem os CÂNONES sobre:

Versículo do Mês

Seção XII
Compete a CLAM
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Dia da Abolição dos Índios (1680 - 2019) 339 anos

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

Dia Nacional do Parkinsoniano 

Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz

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

Dia Mundial de Combate ao Câncer/Dia da Natação/Dia 
Mundial da Astronomia/Dia Nacional do Sistema Braille

Dia Nacional do Aço/Dia Nacional da Biblioteca

Dia da Engenharia

Dia do Infectologista

Dia do (a) Obstetra

Dia do Hino Nacional Brasileiro/Dia do Office-Boy/
Dia do Beijo/Dia da Carta Régia

Dia do (a) Pastor (a) Metodista/Dia do Pan-Americano/
Domingo de Ramos/Dia Mundial do Café

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

Dia Mundial da Voz
30

CAMPANHA REGIONAL
DÍZIMOS

CLAM – IGREJA LOCAL
CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE

(...continuação... Art. 73...)


