
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Maio 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- “MAIO”: Não 
esqueça de organizar uma 

comissão para comemorar 
a Experiência de Charles 

Wesley (21.05) e a 
Experiência Religiosa de 

John Wesley (24.05) com o 
Espírito Santo em sua 

Igreja Local e Distrito. 
 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA MAIO: BRANCO E 

AMARELO – 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 partir destas vertentes pensamos o nosso Plano Nacional Missionário. 
1) “[...] o Espírito o impeliu para o deserto [...]”. 

A partir do que planejaremos a nossa vida missionária neste novo período 

eclesiástico? _Que pensamentos e motivações nos guiarão? _Seja na dimensão pessoal ou 

eclesial, nós iniciamos esse tempo com sonhos e aspirações. A Igreja diante disso, planeja 

ser uma Comunidade de Discípulas e Discípulos. Na maioria dos casos, a vida numa 

sociedade de mercado é guiada pelo consumo, se organiza em cima de ideais e desejos 

materiais e, muitas vezes, individuais. Pensar e planejar como Igreja é romper com projetos 

pessoais. Aqui já surge o primeiro desafio do texto, pois mostra Jesus não guiado por seus 

desejos pessoais, mas guiado pelo Espirito de Deus. 

A pergunta que surge é: damos nós espaço para que o Espirito de Deus 

também nos conduza como conduzia Jesus, o nosso Mestre? Ao pensar na condução pelo 

Espirito, entendemos não somente em ser membro de uma Igreja Metodista e dela 

participar, mas, sim, sentir que os nossos ideais e o sentimento que nos guia a cada dia, são 

impregnados dos ideais que o Espirito de Deus nos dá, através da Palavra e do testemunho 

interno do Espirito (cf. Romanos 8.16), como o amor, a justiça, a solidariedade com quem 

sofre. Sentir-se como Jesus, impelido ou impelida em direção ao confronto, significa deixar-

se levar para o deserto. Sobre impulso igual esteve Joao Wesley em toda a sua vida. Nada o 

impedia; doenças, chuvas, tempestades, perseguições, foram obstáculos que ele enfrentou 

sem recuar. 

2) “[...] esteve no deserto por quarenta 40 dias [...]”. 

E aqui surge o segundo elemento, o qual explica, em parte, porque 
algumas pessoas não querem se deixar conduzir plenamente pelo Espírito, preferindo ser 
cristãs por tradição ou por algum interesse pessoal e não para um compromisso diário. 
Algumas temem ate onde o Espírito pode levá-las, estas querem de seu compromisso com 
Deus, compensações, mas nunca lutas e problemas como os que Jesus teve de enfrentar em 
seu ministério desde o deserto. E alguém poderia dizer: e isso não é certo? _Quem escolhe 

propositadamente o deserto? 

A questão que se coloca é: o que é melhor? _Se optamos por caminhos 
mais convenientes, sem total compromisso com Deus, com sua Palavra e seu Espírito de 

Amor, seguindo nosso entendimento, também encontraremos problemas. Não temos 
garantia de que este aparente caminho sem espinhos, sem deserto, sem cruz, estará isento 
de problemas. É evidente que não, a prova disso é a situação em que o mundo está. 

Vemos toda sorte de violência, opressão e miséria num mundo segundo 
projetos bem pessoais. Vejamos alguns exemplos bíblicos: Jesus poderia ter optado por ser 
carpinteiro, e pressões não faltaram para isso. Até sua família foi atrás dele com o intuito de 
levá-lo para casa (cf. Marcos 3.31-35). Outro exemplo é o do jovem rico que, desafiado por 
Jesus a segui-lo, optou, mesmo triste, por ficar com sua riqueza; o texto e explicito ao 
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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: 
e) dar especial atenção ao fiel 
cumprimento, pelas pessoas 
responsáveis sob sua supervisão, 
das atribuições junto aos 
Ministérios, órgãos e instituições, 
especialmente, cuidando para que 
a formação, integração e dinâmica 
de dons e ministérios seja 
constante na vida da igreja local; 
 
f) zelar pelo nome, doutrinas e 
práticas da Igreja Metodista; 
 
g) orientar e usar todo o material 
de Educação Cristã Metodista 
para a Escola Dominical e demais 
trabalhos da igreja local; 
h) esforçar-se para que as 
relações interpessoais da igreja 
local sejam procedidas de acordo 
com o Manual de Disciplina; 
 
i) exortar os membros da igreja 
local à fidelidade nos dízimos, 
subsidiando-se da Pastoral do 
Dízimo. 
 
j) dar assistência aos membros da 
igreja, visitando-os, fortalecendo-
os na fé e animando-os na prática 
das virtudes cristãs, exortando-os 
e admoestando-os em casos de 
necessidade; 

 

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! 

 

mostrar-nos isso: “[...] ficou muito triste [...]” (Lucas 18.18-23). 
(...continua no próximo número...) 

 

CONFISSÃO 
 

É importante também o Momento de Confissão em nossos Cultos ao nosso Deus. A Palavra 
de Deus nos lembra: “Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração 
feita por um justo pode muito em seus efeitos” (Tiago 5:16). 

Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, mas precisamos ter 
consciência dos nossos pecados e pedirmos perdão ao nosso Deus que está sempre disposto a nos perdoar os 
pecados, pois sua Palavra também afirma: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados, e nos purificar de toda a injustiça” (1 João 1:9). 

Portanto, é importante o Momento de Confissão em nossos Cultos e não podemos deixá-los 
de fora, pois nos ensina a buscar o perdão de Deus para a nossa vida e a ser um ser humano segundo o coração de 
Deus. 

 
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Maio de 2017 

01 Dia do Trabalhador (a)/Dia da Literatura Brasileira/Dia do Seminarista Metodista 

03 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa/Dia Internacional da Liberdade de Imprensa/Dia do 
Parlamento/Dia Internacional do Sol/Dia Nacional do Taquígrafo/Dia do Sertanejo/Dia do Pau 

Brasil 

05 Dia da Língua Portuguesa e da Cultura/Dia Nacional do Líder Comunitário/Dia Nacional das 

Comunicações/Dia Nacional do Expedicionário/Dia do Marechal Rondon 

06 Dia da Matemática/Dia do Cartógrafo/Dia da Coragem 

07 Dia do Oftalmologista/Dia do Silêncio 

08 Dia Nacional do Turismo/Dia do Profissional de Marketing/Dia do Artista Plástico/Dia 
Internacional da Cruz Vermelha/Dia da Vitória 

09 Dia da Europa 

10 Dia do Guia de Turismo/Dia da Cozinheira/Dia da Cavalaria/Dia Internacional de Atenção à 

Pessoa com Lúpus 

12 Dia Internacional da Enfermagem/Dia do Engenheiro Militar 

13 Abolição da Escravatura/Dia do Automóvel/Dia do Zootecnista/Dia da Fraternidade/Dia 
Nacional do Chefe de Cozinha 

14 Dia das Mães/Dia Continental do Seguro 

15 Dia do Gerente Bancário/Dia da Assistente Social/Dia Internacional da Família 

16 Dia do Gari 

17 Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação 

18 Dia dos Vidraceiros/Dia Internacional dos Museus/Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual Infantil 

19 Dia do Físico/Dia dos Acadêmicos de Direito/Dia do Defensor Público 

20 Dia da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista/Dia do Pedagogo/Dia Nacional do Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem 

21 Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley/Dia da Língua Nacional/Dia do Afilhado 

22 Dia do Apicultor/Dia Nacional da Biodiversidade/Dia do Abraço 

24 Experiência Religiosa do Coração Aquecido/Dia da Infantaria/Dia do Datilografo/Dia do 
Telegrafista/Dia do Vestibulando/Dia do Detento/Dia Nacional do Café 

25 Dia da Indústria/Dia do Massagista/Dia da Toalha/Dia Nacional da Adoção/Dia do Trabalhador 
Rural/Dia Internacional do Sapateado/Dia Internacional das Crianças Desaparecidas/Dia da 

Costureira/Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte 

26 Dia Nacional de Combate ao Glaucoma 

27 Dia Nacional da Mata Atlântica/Dia do Profissional Liberal/Dia do Serviço de Saúde/Dia 

Mundial dos Meios de Comunicação/Dia do Serviço de Saúde no Exército 

28 Dia do Ceramista/Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna 

29 Dia do Estatístico/Dia do Geografo/Dia Mundial da Energia/Dia Internacional dos Soldados da 
Paz das Nações Unidas 

30 Dia do Geólogo/Dia do Decorador/Dia do Comissário de Bordo 

31 Dia do Espírito Santo/Dia Mundial de Luta contra o Tabaco/Dia da Aeromoça 

 
 

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