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												              Ao Povo Metodista na Quarta Região Eclesiástica 
 

“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e 
ocultas, que não sabes.” Jr 33.3 
 

Somos todos convidados a unirmos em oração em favor do nosso 44° Concílio Regional, que se realizará nos 
dias 14 a 17 de novembro de 2019, no HOTEL FAZENDA CANTO DA SIRIEMA, Jaboticatubas - MG. 
 
Este é um momento muito significativo para o Metodismo em terras mineiras e capixabas, onde as Igrejas são 
desafiadas a separar um tempo especial de oração e intercessão em favor deste Concílio.  
 
Neste sentido, apresentamos abaixo a data inicial desta campanha, bem como os motivos de oração: 

	
  MOTIVOS DIÁRIOS DE ORAÇÃO: 
01/10 Oração pela unidade da Igreja Metodista em terras mineiras e capixabas, SL 133.1 
02/10 Equipe de organização do 44º Concílio Regional, Cl 3.23. 
03/10  Delegados/as eleitos/as, Cl 3.23. 
04/10 Pelo Ministério de Ação Episcopal (MAE). 
05/10 Propostas que serão apresentadas no 44º Concílio Regional. 
06/10 Ministério de Expansão Missionária.  
07/10 Câmara Regional de Discipulado, Rm. 12.7. 
08/10 Por uma igreja comprometida com a visão e propósitos apresentados, Cl 3.23. 
09/10    Por um despertamento missionário em nossa Região, Is. 6.8. 
10/10 Pelo crescimento qualitativo de nossas Igrejas, Congregações e Pontos Missionários. 
11/10 Pelo avanço missionário e consolidação do Discipulado em toda Região para que sejamos uma Igreja 

forte e apta a fazer discípulos. Mt. 28.19-20. 
12/10 Pela Coordenação e trabalhos realizados pelo Ministério Passa à Macedônia.  
13/10 Por uma Igreja de membros com coração quebrantado, temente a Deus e que ama a                   

Palavra, Ex 18. 2; Cl.1.27                                                                                                                     
14/10 Pelo mover do Espírito Santo produzindo crescimento espiritual a toda Igreja, At 1.8. 
15/10 Por um avivamento santificador e restaurador do povo Metodista na 4ª Região, Is.44.3 
16/10    Por uma igreja com participação efetiva na vida da comunidade para que seja agente de 

transformação, Rm. 12.13. 
17/10 Pelas Famílias de nossas igrejas, famílias pastorais, família episcopal e pelo trabalho do Ministério de 

Famílias, Sl. 128. 
18/10 Ministérios com crianças, Projeto Sombra e Água Fresca e por todos que contribuem para a educação 

cristã de nossas crianças, Pv. 22.6. 
19/10 Jovens e juvenis, sociedades, conselheiros e projetos regional e local. Tg. 4.13-15.                      
20/10 Grupos societários de Homens e Mulheres, SD’s e projetos regional e local. 
21/10 Instituições da 4ª Região, CEMEPH e Fundação Metodista                                                                                                                                                          
22/10 Coordenação da Ação Social e Instituições Sociais das igrejas locais. 
23/10 Ministérios de nossas igrejas locais e pelos seus participantes. 
24/10 CLAM’s, CODIAM’s, Coream e Cogeam. 
25/10  Funcionários da Sede Regional e das igrejas locais, Cl 3.23. 
26/10 Seminaristas de nossa Região e pelo despertamento vocacional da nossa juventude, para que 

tenhamos pastores/as, missionários/as e evangelistas compromissados/as com o reino de Deus, 2 Pe. 
3.18. 



	

	

	

	

27/10 Congregações e Pontos Missionários, para que avancem no crescimento tornando-se igrejas 
autônomas, Hb. 13.21. 

28/10 Pelo Trabalho dos grupos pequenos e pelo projeto “Lares de Paz”, Lc. 10.5. 
29/10 Novos/as convertidos/as de nossas igrejas e seus/suas discipuladores/as, Mt. 5.48. 
30/10 Pelo chamado da Igreja Metodista para ser sal e luz no mundo, Mt. 5.13-16. 
31/10    Por uma Igreja viva, atuante como mensageira e transmissora do amor de Deus, 1Jo. 4.7-9. 
01/11 Por uma Igreja de mente iluminada e coração aquecido, Ef. 1.17-19. 
02/11 Pelas vidas que o Senhor irá nos enviar para cuidar, 1 Pe. 5.2-3. 
03/11  Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior, seus alunos/as e professores/as, Rm. 12.7. 
04/11 Pelas finanças das igrejas locais, Sede Regional e Instituições. 
05/11 Por uma colheita abundante de vidas proporcionando crescimento real da Igreja. 
06/11 Pela saúde física, mental, emocional e espiritual do bispo, pastores, pastoras, missionários/as e 

evangelistas, Jr 33.6. 
07/11 Pelo Ministério do Bispo, pastores, pastoras, missionários e evangelistas, Lc. 4.18-19. 
08/11 Eleições das comissões permanentes, coordenação dos ministérios, membros da Coream, tesoureiro/a 

regional, secretaria executiva da AIM, conselhos diretores e ministérios para atender a missão 
Regional. 

09/11 Pela direção do Espírito Santo em todas as decisões que serão tomadas no 44º Concílio Regional, 2 
Ts. 3.5. 

10/11 Pela vida do bispo na direção do Concílio. Que o Espírito Santo oriente aos conciliares em todas as 
decisões que serão tomadas. 

11/11 Pelas viagens de nossos/as delegados/as. 
12/11    Por um Concílio edificante segundo a dinâmica do Espírito, a Palavra com frutos vitais para a vida 

ministerial da Igreja em terras Mineira e Capixabas. At 15. 6-11; 28.                
13/11    Pelas Nomeações pastorais do próximo biênio. 
 

 

VIGÍLIAS DISTRITAIS  

• Convidamos os Distritos para que realizem as vigílias em favor do Concílio Regional.  
• As datas e horários ficam a critério de cada Distrito.  

 
 

 
Pr José Edmilson Jardim 

Coordenador da Intercessão/Capelania – 44º CR 
 
 

Bispo Roberto Alves de Souza                                                                                                                                                                                                                
Presidente da 4ª Região Eclesiástica 

TEMA DO BIÊNIO 2020-2021 
		

“DISCÍPULAS	E	DISCÍPULOS	NOS	CAMINHOS	DA	MISSÃO:	VIVEM	EM	UNIDADE	

“DISCÍPULAS	E	DISCÍPULOS	NOS	CAMINHOS	DA	MISSÃO:	ANUNCIAM	AS	BOAS	NOTÍCIAS	DA	GRAÇA”.	

 
 


