Cajado Pastoral
Boletim Episcopal

Bispo Roberto Alves de Souza

Avisos diversos:
1-

COTAS REGIONAIS: O
Bispo e a Coream estão
convocando todos os/as
pastores/as e
representantes das igrejas
locais que estão em atraso
com as Cotas Regionais
para reunião no dia 18 de
fevereiro de 2017 na Sede
Regional.
2“ESTATÍSTICAS
2016”: O prazo final para
entregar as Estatísticas
2016 esgotou-se no dia 31
de dezembro de 2016. Já
enviou a sua estatística?
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 FEVEREIRO:
VERDE

Contato com bispo:

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

Belo Horizonte, Fevereiro de 2017.

PLANO NACIONAL MISSIONÁRIO
“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam
um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”.

João 17.21
No 20º Concílio Geral da Igreja Metodista no Brasil que aconteceu
entre os dias 03 a 10 de julho de 2016 na Escola de Missões em Teresópolis, foi
aprovado o nosso Plano Nacional Missionário para 2017 á 2021.
Por ser de suma importância para o conhecimento de toda Igreja
Metodista no Brasil, queremos que você (Pastor/Pastora) tenha esse primeiro
contato e conhecimento do mesmo através desse informativo episcopal. O mesmo
poderá ser também baixado por você no site oficial da Igreja Metodista através da
área geral cujo endereço é www.metodista.org.br
Vamos então ler, refletir e estudar juntos/as? _Vejamos:
O Plano Nacional Missionário (PNM) compreende as bases, ênfases
e prioridades da ação missionária da Igreja. O fortalecimento das ênfases
missionárias contidas neste PNM possibilitará, sob a graça de Deus, dar
continuidade as ações da nossa Igreja. Nossa dinâmica é conciliar, episcopal e
conexional, cujo movimento deve caminhar a partir de uma perspectiva teológica,
como bem apontou o relatório do Colégio Episcopal ao 15º Concílio Geral:
“precisamos de uma pneumatologia (doutrina do Espírito Santo) profética, crítica e
transformadora da realidade brasileira; carismática (vivida na sua diversidade dos
dons, ministérios e serviços concedidos pelo Espírito Santo, livremente, a todos os
crentes), comunitária (o povo sobrepondo à máquina burocrática e às lideranças
personalistas) e missionária (voltada para fora da instituição metodista em direção
ao povo brasileiro)”1.
Um novo conceito de planejamento surgiu na vida da Igreja
Metodista a partir da elaboração dos chamados Planos Quadrienais de 1974 e
1978. No ano do Jubileu de Ouro da Autonomia da Igreja Metodista (1981) foi
realizada uma consulta nacional com o objetivo de identificar os desafios para a
tarefa missionária, em termos de vida, missão, identidade, testemunho e serviço à
luz do compromisso da Igreja com a realidade do povo brasileiro.
Como resultado dessa consulta foi construído o Plano para Vida e
Missão da Igreja (PVMI), posteriormente aprovado no 12º Concílio Geral da Igreja
Metodista. Este documento passou a ser, ao lado de outros, um referencial da
nossa prática missionária e tem inspirado cada Concílio Geral a aprovar um PNM, a
fim de orientar nossas Igrejas, suas lideranças, bem como todo o povo chamado
metodista à missão, no exercício dos dons e ministérios, na perspectiva de um
discipulado santificador e transformador.
(...continua no próximo número...)

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:
e) cuidar para que o Plano para a
Vida e a Missão da Igreja
Metodista, o Plano Nacional
Missionário, o Plano Regional de
Ação Missionária e o Plano
Distrital de Ação Missionária,
aprovados
pelos
respectivos
Concílios, sejam a base para o
Plano Local de Ação Missionária,
em todas as suas áreas;
f) determinar o horário dos cultos
regulares, ouvindo o Concílio
Local; g) fazer a escrituração dos
livros e registros sob sua
responsabilidade;
h) expedir documentos, tais como:
certidão de batismo, de recepção
de membro, de casamento, de
ofício
fúnebre,
cartas
de
transferência, atas e outros que
venham a ser oficializados;
i) conceder transferência de
membro, para outra igreja local,
solicitada por escrito e dar baixa
no rol da igreja local, após obter a
comunicação do recebimento de
transferência pelo Pastor ou
Pastora de destino;
j) presidir a Comissão de
Indicações;
k) relatar, anualmente, os
trabalhos e a situação

BOAS VINDAS A TODOS E TODAS
Quero dar as boas vindas a todos e todas neste novo ano de 2017; tanto aqueles/as colegas
que foram transferidos/as de igrejas locais como também aqueles/as que permaneceram por mais um ano.
Minha oração é para que todos/as sejam motivados/as pelo Espírito Santo e creiam que não
estamos sós, que o Espírito Santo de Deus caminha conosco nos desafios da missão de pastorear o rebanho de
Deus e ganharmos novas vidas para o Reino de Deus.
A tarefa de pastorear o rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pode ser
penosa, pesada ou dolorida, mas temos que sentir prazer e imensa satisfação e crer que Deus nos chamou para o
que existe de mais sublime e importante na vida humano: servir e pastorear o seu grande rebanho do qual
também somos ovelhas amadas e pastoreadas por ELE.
Para desempenhar bem essa função, cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Se
você não cuida nem de você mesmo, não conseguirá cuidar bem dos outros. Seja exemplo de simplicidade, amor,
humanidade, perdão e bondade. Valorize momentos de oração, valorize momentos de leitura e estudo da Palavra
de Deus, valorize os relacionamentos saudáveis com a esposa/o, com os filhos/as, com os/as irmãos/ãs.
Saiba que estarei orando por você constantemente e pedindo ao nosso Deus por sua vida,
família e igreja local. Deus continue te abençoando!

Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza.

______________________________________________________________

Datas Comemorativas – Fevereiro de 2017
01
02
04
05
07
10
11
12
13
16
18
19
20
21
24
25
27
28


Dia do(a) Publicitário(a)
Dia do(a) Agente Fiscal
Dia Mundial do Câncer
Dia do Datiloscopista
Dia do Gráfico
Dia do Atleta Profissional
Dia Mundial do Enfermo
Dia Universal de Oração pelos Estudantes
Dia Mundial do Rádio
Dia do(a) Repórter
Martinho Lutero
Término do Horário de Verão/Dia do Esportista
Dia Mundial da Justiça Social
Dia Nacional do Imigrante Italiano/Dia Internacional da Língua Materna
Promulgação da Primeira Constituição da República
Dia da Criação do Ministério das Comunicações
Dia do Livro Didático
Carnaval/Dia Mundial da Doença Rara

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

VOCÊ CONHECE AS NOVAS REVISTAS?

Obs: ...continua no próximo
número...

Conferência Regional
do Discipulado:
acontecerá no Espírito Santo e
divulgaremos a data e local no
próximo boletim episcopal.
Ore e
participe, será e uma grande
bênção para nós!

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE - ESTUDE

