
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 
 

1- COTAS REGIONAIS: 
Estarão sendo convocadas 

para uma nova reunião 

todas as igrejas locais 

que ainda não enviaram 
proposta de pagamento 

das cotas regionais e 
distritais. Cumpra os seus 
deveres para preservar os 

seus direitos.  
 

 
 

2- “JUNHO”: Não 
esqueça de comemorar no 
dia 04 de junho o DIA DE 

PENTECOSTES E DO 
DISCIPULADO. São duas 

datas importantes dentro 
da história da Igreja Cristã. 

Celebre em sua igreja local. 
 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

EM JUNHO: VERMELHO, 

BRANCO E VERDE – 

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 

  
Nossa felicidade e tranquilidade só podem ser encontradas numa vida 

centrada na Palavra de Deus e conduzida pelo seu Espírito. Só há vida plena onde o Espírito 
está agindo, como nos mostra a visão de Ezequiel 37.1-14 e a afirmação de Paulo em sua 
carta aos Romanos 8.11-16. 

 

3) “[...] foi para a Galileia anunciando o evangelho de Deus 
[...]”. 

Estar disponível para Deus e sensível a ação do seu Espírito significa sair 
da rotina e assumir um encargo concreto no anúncio da sua Palavra. Não é estar somente 
entre as quatro paredes de um templo, mas, como Jesus, eleger um alvo, um lugar, um 
objetivo para o qual sentimos que Deus nos envia e lá vivermos e anunciarmos o Evangelho. 
Em nosso caso, são muitas as “Galileias” que existem no Brasil. 

O lugar onde estava Jesus carrega significado em si mesmo: Galileia traz, 
como ponto inicial do ministério de Jesus, um conteúdo significativo “*...+ anunciando o 
evangelho de Deus *...+”. Optar pela Galileia foi um ato de compromisso feito por Jesus, era 
uma adesão às pessoas pobres, enfermas e oprimidas. Galileia não era um lugar distinto, 
segundo a frase de Natanael: “*...+ de Nazaré pode sair alguma coisa boa?” (Joao 1.46). 

Galileia era um lugar de muita miséria e exploração, conforme nos 
apontam as multidões carentes e famintas. O compromisso de Jesus é característico de 
quem é guiado pelo Espírito e se alinha com as pessoas injustiçadas e pobres. Nesta linha de 
pensamento Raul Vidales afirma: “O pobre e o sacramento do pecado coletivo”, com isso 
temos a Boa-Nova do Messias Jesus, e seu compromisso com as pessoas pobres: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.” (Lucas 4.18a). 

Os pobres da Galileia, e de toda Israel, podiam se alegrar, pois chegara: 
“*...+ o ano aceitável do Senhor”. Este Ano da Graça era, sem dúvida, um jubileu 
permanente, um tempo de libertação e de cura; tempo de saciar a fome de justiça e a fome 
de pão (cf. Marcos 8.1-12). Há um espaço para nós nesta tarefa, pois como no mundo do 
Novo Testamento, ainda existem as pessoas empobrecidas que continuam sendo alvo 
prioritário do amor de Deus. Por isso mesmo, também do nosso amor, pois devemos dar 
seguimento a missão de Jesus. Isto, se nos reconhecermos como cristãs e cristãos 
metodistas. 

Wesley entendeu que compromisso com Jesus era compromisso com 
população empobrecida. A primeira escola metodista em Kingswood foi uma escola para 
crianças pobres, mais especificamente para filhas e filhos dos trabalhadores nas minas. 
Óbvio, sabemos e reconhecemos que todos os seres humanos precisam do Evangelho e, 
como Jesus, queremos anunciar o Reino de Deus, convidando “toda criatura” (Marcos 16.15) 
ao arrependimento, mas sabemos que muitas pessoas ricas “já tem a sua consolação”, 
conforme Jesus nos advertiu em Lucas 6.24. Para nós, o Evangelho é sim inclusivo. Não 
deseja excluir ninguém, porém temos de abandonar o pecado e seguir a Cristo. 

 
(...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: 
 
k) dar especial atenção às pessoas 
enfermas, ministrando-lhes 
conforto espiritual; 
l) acolher e instruir candidatos/as 
a membros da igreja, segundo as 
normas estabelecidas, e receber 
membros à comunhão da Igreja, 
outorgando-Ihes a respectiva 
certidão; 
m) instruir, segundo normas 

estabelecidas, os noivos para o rito 

do matrimônio e para os deveres 

da vida conjugal; 

n) instruir o pai e a mãe, ou 

responsáveis, a respeito de seus 

compromissos ao pedir o batismo 

de uma criança; 

o) acolher pessoas que se sentem 

vocacionadas, orientá-las e 

apresentá-la ao Concílio Local 

como candidatas à Ordem 

Presbiteral ou ao Ministério 

Pastoral; 

p) cumprir e fazer cumprir os 
Cânones em sua jurisdição; 
q) comparecer aos Concílios 
Distrital e Regional 
correspondentes, a Institutos 
Ministeriais e a outras reuniões 
consideradas obrigatórias; 

 

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. 
Ore e 

participe, será e uma grande 
bênção para nós! 

 

LOUVOR 
 

O momento de louvor é um momento especial de exaltação do Nome do 
Senhor Nosso Deus, mas precisa estar contextualizado com o todo do Culto. Começa com 
cânticos de adoração e aumenta o ritmo de louvor e adoração chegando ao auge. 

Não basta ter simplesmente bons músicos e bons cantores; se pudermos 
unir o útil ao agradável é ótimo, mas é melhor ter verdadeiros músicos e cantores que sejam 
verdadeiros/as adoradores/as acima de tudo. 

Não devemos manipular as pessoas da congregação, mas devemos fazer 
com que os louvores possam conduzir o povo de Deus a uma verdadeira adoração. 

É importante os ensaios e oração para que tudo possa ser influenciado 
pelo Espírito Santo na vida do Ministério de Louvor e na vida da congregação. Um cântico 
inspirado pelo Espírito Santo vale mais que 10 cânticos sem inspiração. 

Nunca podemos esquecer que é o Espírito Santo de Deus que está no 
comando e não nós que somos meros instrumentos nas poderosas mãos de Deus. Nada 
somos. 

 
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Junho de 2017 

01 Semana Mundial do Meio Ambiente/Dia da Imprensa 

03 Dia de Conscientização Contra a Obesidade Mórbita Infantil 

04 Pentecostes/Dia do Discipulado 

05 Dia da Ecologia/Dia Mundial do Meio Ambiente/Dia Nacional da Reciclagem 

08 Dia do Oceanógrafo/Dia do Citricultor/Dia Mundial dos Oceanos 

09 Dia da Imunização/Dia do Porteiro/Dia do Tenista/Dia Nacional de Anchieta/Dia Internacional 

dos Arquivos 

10 Dia da Artilharia 

11 Dia da Marinha Brasileira/Dia do Educador Sanitário 

12 Dia dos Namorados/Dia do Correio Aéreo Nacional/Dia Mundial de Combate ao Trabalho 
Infantil 

13 Dia do Turista 

14 Dia do Solista/Dia Mundial do Doador de Sangue/Dia da Manicure 

15 Corpus Christi/Dia do Paleontólogo 

17 Dia do Funcionário Público Aposentado/Dia Mundial de Combate à Desertificação 

18 Dia do Químico/Dia da Imigração Japonesa 

19 Dia do Cinema Brasileiro/Dia do Migrante 

20 Dia do Revendedor/Dia do Vigilante/Dia do Refugiado 

21 Dia do Mídia/Dia do Profissional de Mídia/Dia do Aperto de Mão/Dia Mundial do Skate/Dia do 

Intelectual/Inicio do Inverno 

22 Dia do Orquidófilo/Dia do Aeroviário 

23 Dia Mundial do Desporto Olímpico/Dia do Atleta Olímpico/Dia do Desporto/Dia do Lavrador 

24 Dia do Observador Aéreo/Dia do Caboclo 

25 Dia do Imigrante/Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 

26 Dia Internacional de Apoio às Vitimas de Tortura/Dia do Professor de Geografia 

27 Dia Nacional do Vólei/Dia Nacional do Progresso 

29 Dia do Pescador/Dia do Dublador/Dia do Telefonista 

30 Dia do Caminhoneiro/Dia da Mídia Social 

 
 

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

ORE – DIVULGUE - OFERTE 

 

 


