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Avisos diversos:
1-

COTAS REGIONAIS: É
nosso dever e
compromisso mantermos
nosso povo fiel nos dízimos
e nas ofertas e assim,
sustentar a igreja local
com amor para que
também possamos manter
nossos compromissos em
dia com a Sede Regional
através do envio das Cotas
Regionais. Seja fiel á Deus
que ELE será fiel a você e
sua igreja local.

2“ESTATÍSTICAS
2016”: O prazo final para
entregar as Estatísticas
2016 esgotou-se no dia 31
de dezembro de 2016. Se
você não entregou, procure
URGENTE o Pr. Edward pelo
e-mail
estatística@4re.metodista.org.br
ou celular (31) 99268-6000 .

3-

COR LITÚRGICA
PARA JANEIRO:
BRANCO/AZUL

Contato com bispo:

E-mail:
bispo@4re.metodista.org.br
Telefone: 31.3241-4459

Belo Horizonte, Janeiro de 2017.

ESPERAR NO SENHOR
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias;
correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.”.

Isaías 40.31
Iniciamos um novo ano. Quantas expectativas, quantas
esperanças! Mas pode ser que estejamos iniciando o mesmo ano, pois
trazemos a mesma carga, o mesmo cansaço, as mesmas frustrações e tudo
quanto houve no ano que passou.
Faz-se necessário renovar nossas forças físicas, mentais,
emocionais, espirituais e relacionais. A palavra de Deus afirma: “Mas os que
esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias;
correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão” (Isaías 40.31).
Toda nossa expectativa está no Senhor, que pode renovar as
nossas forças. Como se diz na linguagem popular, recarregar as nossas
baterias. Mas, para que isso aconteça, necessitamos acolher o Senhor,
esperar nele, busca-lo em cada fato, em cada situação, em cada ato de
nossa vida e da vida de nossas famílias.
Há diversas formas de renovar as nossas forças. Uma delas é
alimentar-nos, tomar líquidos, dormir, refazer-nos do cansaço. Mas
precisamos renovar também o interior de nosso ser; a emoção, a visão, a
esperança e a espiritualidade. Quem renova esses aspectos em nós é o
Senhor.
Isaías afirma que a renovação do Senhor nos dá asas como as
de águia. Esta ave forte, que vive nas grandes alturas, enfrenta temporais,
ventanias. Ás vezes, pensamos que ao confiar no Senhor viveremos sempre
voando, como a águia. Mas, se repararmos bem no texto, percebemos que
também podemos correr sem cansar, segundo a promessa divina. Mais
ainda: quem crê no Senhor, algumas vezes voa, outras vezes corre, mas
também pode caminhar e não se fatigar.
Neste ano novo, possivelmente viveremos momentos de voos
de águia. Em outros estaremos correndo e em outros, ainda, talvez
estejamos apenas andando. E caso haja instantes de parar, sentar e sentir o
cansaço, ainda assim Deus estará ao nosso lado. Ele renovará as nossas
forças para nos pormos a caminho novamente. Espera, pois, no Senhor!
Bispo Nelson Luiz Campos Leite
(Um tempo com Deus! Meditações para todos os dias)

O que dizem os
CÂNONES sobre o/a
Pastor/a:
Art. 59 – A atividade de
Pastor/a, regulamentada
nestes Cânones, é exercida
por membro clérigos
integrantes da Ordem
Presbiteral ou do Ministério
Pastoral.
Art. 60 – Compete ao/a
Pastor/a, sob a ação do
Espírito Santo:
Como presidente do
Concílio Local (área
administrativa):
a) Convocar e presidir as
reuniões do Concílio Local
e da CLAM;
b) Decidir
questões
de
ordem suscitadas nas
reuniões
do
Concílio
Local;
c) Supervisionar
o
funcionamento
da
organização
local
e
coordenar o trabalho
desenvolvido
pelos
Ministérios Locais;
d) Organizar a pauta dos
assuntos para as reuniões
do Concílio Local, em
conjunto
com
o/a
Secretário/a;

FÉRIAS PASTORAIS E AJUSTES DE NOMEAÇÕES
Quero desejar boas férias e bom descanso para o/a pastor/a e família pastoral no mês de
janeiro de 2017. Aproveite esse tempo de descanso para refrigerar seu corpo, mente e espírito, para refazer as
suas forças e energias e, assim, se preparar para a nova caminhada missionária no ano de 2017.
Férias é tempo de se desligar das coisas não essenciais e recarregar as baterias, pois até Deus
descansou no sétimo dia: “E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra
que Deus criara e fizera” (Gênesis 2.3). Aproveite suas férias com sua família. Que seja um tempo de Deus para
vocês.
Aproveito também para lembrar aos colegas pastores e pastoras que estão em processo de
transferência de igreja local para entrar em contato com o responsável da igreja local para onde vai servir em 2017
(Pastor ou Leigo) e tome todas as providências da sua mudança para que esse fato não atrapalhe totalmente suas
férias.
Na Sede Regional, colocamos o Pr. Leomir á disposição para auxiliar e ajudar no que for
possível. Você pode entrar em contato pelo telefone da Sede Regional á partir do dia 02 de janeiro de 2017.
Sem mais, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e família.
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza.
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Ano Novo/Dia Internacional da Paz
Dia Nacional da Abreugrafia
Dia da Gratidão
Dia do Leitor
Dia do (a) Fotógrafo (a)
Dia do Fico (1822)/Dia do Astronauta
Dia do (a) Compositor (a)/Dia do Adulto
Dia do (a) Esteticista
Dia do (a) Cabeleireiro (a)
Dia do Farmacêutico
Dia Mundial da Religião
Dia dos Aposentados/Dia da Previdência Social
Aniversário de São Paulo/Dia do Carteiro
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
Dia da Não Violência/Dia da Saudade/Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos/Dia do
Padrinho
MÊS DE FÉRIAS PASTORAIS

OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua igreja local.

VOCÊ CONHECE O IMTJRJ ?

Obs: ...continua no próximo
número...

Encontro Nacional
de Pastores/as:
acontecerá nos dias 13,
14, 15 e 16 de junho de
2017 no SESC de
Aracruz/ES.
Participe, será e uma
grande bênção para nós!

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE - ESTUDE

