


CAMPANHA REGIONAL 31 DIAS DE

JEJUM E ORAÇÃO

“Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, 

convoquem uma assembleia sagrada”. (Joel 2:15)

Estamos convocando todos os

metodistas na 4ª Região Eclesiástica, em

terras mineiras e capixabas, para 31 DIAS DE

JEJUM E ORAÇÃO! Dias esses em que

faremos um grande clamor ao nosso Deus

pela Igreja Metodista. Esse movimento de

jejum e oração deverá envolver todos os

metodistas, bem como toda comunidade de

fé em 4 (quatro) períodos de 7 (sete) dias

cada período. Este é um tempo em que

nosso Deus nos chama a chorar: “Chora

amargamente à noite, as lágrimas rolam por

seu rosto” (Lamentações 1:2).
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jl/2/15+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lm/1/2+


1º PERÍODO = CHORO PARA 

ARREPENDIMENTO: 

“Jerusalém cometeu graves pecados;

por isso tornou-se impura. Todos os que a

honravam agora a desprezam, porque viram

a sua nudez; ela mesma geme e se desvia

deles” (Lamentações 1:8);

2º PERÍODO = CHORO PARA 

CONFISSÃO:

“É por isso que eu choro; as lágrimas

inundam os meus olhos. Ninguém está por

perto para consolar-me, não há ninguém

que restaure o meu espírito. Meus filhos

estão desamparados porque o inimigo

prevaleceu" (Lamentações 1:16);
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lm/1/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lm/1/16+


3º PERÍODO = CHORO PARA PERDÃO:

“Veja, Senhor, como estou

angustiada! Estou atormentada no íntimo, e

no meu coração me perturbo, pois tenho

sido muito rebelde. Lá fora, a espada a

todos consome; dentro impera a morte”

(Lamentações 1:20);

4º PERÍODO = CHORO PARA CLAMOR:

“Os meus lamentos têm sido ouvidos,

mas não há ninguém que me console. Todos

os meus inimigos sabem da minha agonia;

eles se alegram com o que fizeste. Quem

dera trouxesses o dia que anunciaste para

que eles ficassem como eu” (Lamentações

1:21).
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lm/1/20+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lm/1/21+


Convocamos cada metodista em

Minas Gerais e no Espírito Santo a chorar,

arrepender, confessar, buscar o perdão e

clamar. Pois cremos que Deus ouvirá o

nosso lamento e sarará as nossas

comunidades de fé, nos trazendo a

Experiência do Coração Aquecido.

Fazendo-nos voltar a ser uma IGREJA

como era a IGREJA PRIMITIVA: “Eles se

dedicavam ao ensino dos apóstolos e à

comunhão, ao partir do pão e às orações.

Todos estavam cheios de temor, e muitas

maravilhas e sinais eram feitos pelos

apóstolos. Todos os que criam mantinham-

se unidos e tinham tudo em comum.
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Vendendo suas propriedades e bens,

distribuíam a cada um conforme a sua

necessidade. Todos os dias, continuavam a

reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão

em suas casas, e juntos participavam das

refeições, com alegria e sinceridade de

coração, louvando a Deus e tendo a

simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes

acrescentava todos os dias os que iam

sendo salvos” (Atos 2:42-47).

É essa Igreja que queremos ser: UMA

COMUNIDADE MISSIONÁRIA À SERVIÇO DO

POVO! Queremos voltar ao metodismo

primitivo e a prática do quadrilátero

wesleyano: escritura, razão, experiência e

tradição.
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/42-47+


Queremos ser uma Igreja de discípulas

e discípulos de nosso Senhor e Salvador

Jesus Cristo. Pois somente por ELE, para ELE

e DELE são todas as coisas, pois só ELE É

MESTRE.

Nesses 31 DIAS nós teremos dois

horários para o JEJUM e a ORAÇÃO em

todas as nossas Igrejas Metodistas. Sendo

assim cada comunidade poderá optar por

participar pela manhã às 08 horas

(sugestão), ou à noite às 20 horas

(sugestão).

E no dia 24 de maio teremos uma

grande assembleia em busca da Experiência

do Coração Aquecido, pela manhã ou à

noite nos mesmos horários já estabelecidos.
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Dos dias 25 a 31 de maio nós faremos

7 (sete) CLAMORES PELA IGREJA

METODISTA, pois cremos que “se o meu

povo, que se chama pelo meu nome, se

humilhar e orar, buscar a minha face e se

afastar dos seus maus caminhos, dos céus o

ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a

sua terra” (2 Crônicas 7:14).

Em Cristo, 

Bispo Roberto Alves de Souza.
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