
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Abril de 2017. 

Avisos diversos: 
 

1- COTAS REGIONAIS: 
As Cotas Regionais são 

aprovadas em nossos 

Concílios Regionais, 

portanto deverão ser 
enviadas mensalmente a 

Tesouraria da Sede 
Regional. Não é opção, 

mas um dever, uma 
responsabilidade, um 

privilégio poder contribuir 

e participar como Igreja 
Conexional.  

 
 
 

2- “ABRIL”: Não 
esqueça de organizar uma 

comissão para prestar 
homenagem ao pastor ou 

pastora na sua igreja local. 
Essa data deverá ser 
celebrada com muita 

alegria e gratidão pela vida 

do pastor ou pastora 
metodista. 

 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA ABRIL:VIOLETA E 

ROXO (02, 09); 

BRANCO E AMARELO 

(16, 23 e 30) – CICLO 

DA PÁSCOA 

 

 

 

 

 

 
CONTATO COM O BISPO 

ROBERTO: 

E-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

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 

  
A Igreja Metodista no Brasil estrutura-se em vários âmbitos: local, distrital, regional 

e nacional. Além disso, possui instituições educacionais e sociais como expressões da Missão. Cada 
âmbito de ação da Igreja Metodista elabora o seu Plano de Ação Missionaria que deve ser construído 
em consonância com o nosso tempo e contexto, nossa vocação eclesial e com as necessidades do povo 
no qual nos inserimos. Um plano de ação, em sua fase de detalhamento deve atender as seguintes 
indagações: o quê?; para quê?; para quem?; com quem?; como?; onde?; quando?; com quanto?. 

Os planos local e regional de ação missionária precisam considerar e acompanhar 
os direcionamentos, prioridades e compromissos expostos nesse plano nacional. No entanto, e preciso 
destacar que cada âmbito possui sua especificidade operacional e seus compromissos assumidos de 
acordo com as suas competências. Assim sendo, não e possível que os planos local e regional repitam, 
estritamente, ás ações apontadas no plano nacional. O PNM assume a função de orientar as ações da 
Igreja, para garantir a sua conexidade e unidade de propósito. Cada plano de ação precisa estar 
também em consonância com suas realidades, necessidades, características específicas e 
possibilidades de atuação. Portanto, exige-se um agir em conformidade com o evangelho segundo o 
principio do metodismo, gerando fruto de uma vida santificada. 

Este PNM divide-se em 4 partes: fundamento bíblico, fundamentos missionários 
(nosso compromisso) e ênfases missionaria (ações para implementação do plano). 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO 

 
“E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo 

tentado por Satanás; estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi 
Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de 
Deus está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho” (Marcos 1.12-15). 

 
I. PARA ONDE VAMOS? 

O Concilio Geral e um ensejo significativo para que, como irmãs e irmãos, família e 
Igreja Metodista, avaliemos nossa caminhada e a retomemos com um novo propósito. Deste modo, 
poderemos colher frutos mais abundantes neste novo período, afinal, somos “Discípulas e Discípulos 
nos caminhos da missão”. 

Tendo isso em mente, colocamo-nos diante da Palavra de Deus e ali nos 
deparamos com o texto de Marcos 1.12-15, que relata o inicio do ministério de Jesus. Cremos que 
podemos nos espelhar em Jesus e orientar a nossa vida a partir da experiência com o Evangelho. 
Compreendemos que esse texto aborda quatro aspectos que colaboram com o fortalecimento da 
nossa espiritualidade para a vivencia da fé. São eles: 

1) “[...] o Espirito o impeliu para o deserto [...]”; 
2) “[...] esteve no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás [...]”; 
3) “[...] foi para a Galileia, anunciando o evangelho de Deus [...]”; 
4) “[...] o tempo esta pleno e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no 

evangelho [...]”. 
 

(...continua no próximo número...) 
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O que dizem os 
CÂNONES sobre o/a 

Pastor/a: 
 

Art. 60 – Compete ao/a 
Pastor/a, sob a ação do 

Espírito Santo: 
r) coordenar o trabalho desenvolvido 
pelas áreas da igreja local, como 
canais da ação pastoral e expressão 
dos dons e ministérios dos seus 
membros. 

 
II - como função pastoral: 

a) ministrar os sacramentos, 
oficiar as cerimônias do Ritual 
e pregar o Evangelho em 
conformidade com as 
doutrinas e práticas da Igreja 
Metodista, zelando pela 
seriedade da pregação e da 
liturgia; 
b) exercer a tarefa de edificar, 
equipar e aperfeiçoar os 
membros da igreja local, 
visando à sua capacitação sob 
ação do Espírito Santo, para o 
cumprimento da Missão, em 

todas as áreas da existência e 

da comunidade humana; 
c) participar da elaboração do 

Plano Local de Ação 

Missionária, incluindo no 

mesmo seu Plano de Ação 
Pastoral; 

d) cuidar para que o Plano 
para a Vida e a Missão da 
Igreja, o Plano Nacional 
Missionário e o Plano Regional 
de Ação Missionária, 
aprovados pelos respectivos 

Concílios, sejam a base para a 
ação missionária da Igreja 

local, em todas as suas áreas; 
 

Obs: ...continua no próximo 

número... 

Ministerial Nacional 
de Pastores e 

Pastoras: acontecerá em 

no Sesc de Aracruz nos dias 13 a 
16 de junho de 2017. Os 

Pastores e Pastoras de tempo 
integral estão convocados para 
participar. Faça a sua inscrição 

pelo site da área nacional e 
informe a nossa região. Ore e 
participe, será e uma grande 

bênção para nós! 

ADORAÇÃO 
 

A liturgia cristã é algo importante em nossos cultos e não podemos menosprezar a mesma, 
pois somos uma Igreja que entende a liturgia como uma maneira de nos aproximarmos de nosso Deus que merece 
toda adoração. 

Um momento importante em nossa liturgia é o momento de ADORAÇÃO. Nós adoramos o 
Senhor nosso Deus porque ELE merece toda adoração e a mesma é a nossa reverência ao nosso Deus. Adoramos ao 
Senhor porque é o DEUS DOS deuses, o Senhor dos senhores, o Deus soberano e eterno que tem todo poder; a 
Bíblia afirma: “Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso 
Deus, para todo o sempre. Amém” (Apocalipse 7:12). 

Portanto, observamos que o momento da Adoração é fundamental em nossos cultos públicos 
ao Senhor nosso Deus. Leve sua igreja local a adorar o Senhor nosso Deus por tudo que ELE é, por tudo que significa 
em nossas vida. Deus abençoe sua comunidade de fé; que vocês sejam adoradores e adoradoras que adoram ao 
Senhor em Espírito e em Verdade. 

 
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Abril de 2017 

02 Dia do Propagandista/Dia Mundial da Conscientização do Autismo/Dia Internacional do Livro 
Infantil 

04 Dia Nacional do Parkinsoniano 

06 Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz 

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

08 Dia da Natação/Dia Mundial de Combate ao Câncer/Dia Mundial da Astronomia/Dia Nacional 

do Sistema Braille 

09 Dia do Pastor e da Pastora Metodista/Dia Nacional do Aço 

10 Dia da Engenharia 

11 Dia do Infectologista 

12 Dia do Obstetra 

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

14 Sexta-Feira da Paixão/Dia Mundial do Café 

15 Dia Mundial do Desenhista/Dia Nacional da Conservação do Solo/Dia do Desarmamento 
Infantil 

16 Páscoa/Dia Mundial da Voz/Dia do Perdão 

17 Dia Mundial do Hemofílico 

18 Dia de Monteiro Lobato/Dia do Amigo/Dia Nacional do Livro Infantil 

19 Dia do Índio/Dia do Exército Brasileiro 

20 Dia do Diplomata/Dia do Disco 

21 Tiradentes/Aniversário de Brasília/Dia do Metalúrgico/Dia da Latinidade/Dia da Polícia 

Civil/Dia da Polícia Militar/Dia da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista 

22 Dia do Descobrimento do Brasil/Dia da Terra/Dia da Comunidade Luso-brasileira 

23 Dia Mundial do Escoteiro/Dia do Serralheiro/Dia Mundial do Livro/ 

24 Dia do Penitenciário/Dia do Agente de Viagem/Dia do Chimarrão/Dia Internacional do Jovem 

Trabalhador/Dia Internacional do Milho/Dia da Experiência Religiosa de John Wesley 

25 Dia da Contabilidade 

26 Dia do Goleiro/Dia da Prevenção e Combate a Hipertensão 

27 Dia da Empregada Doméstica/Dia Mundial do Design Gráfico/Dia do Sacerdote 

28 Dia da Educação/Dia da Sogra/Dia Nacional da Caatinga 

30 Dia Nacional da Mulher/Dia do Ferroviário 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore as datas com criatividade em sua igreja local. 

 

VOCÊ CONHECE AS NOVAS REVISTAS? 
 

 

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE  - ESTUDE 
 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/7/12

