Cajado Pastoral
Boletim Episcopal

Bispo Roberto Alves de Souza

Avisos diversos:
1COTAS REGIONAIS:
Estarão sendo convocadas
para uma nova reunião no
dia 19.08 ás 14h 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“JULHO”: Não
esqueça de participar do
Projeto Missionário Passa à
Macedônia que vai
acontecer em três locais:
Serra Sede/ES;
Topázio/MG e Córrego do
Ouro/Santos Dumont/MG.

3-

COR LITÚRGICA
EM JULHO: VERDE –
TEMPO COMUM

CONTATO COM O BISPO
ROBERTO:

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

Belo Horizonte, Julho 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
4) “[...] o tempo está pleno e é chegado o reino de Deus,
arrependei-vos e crede no evangelho [...]”.
Aqui entra outro resultado concreto do seguimento de Jesus e de uma
vida guiada pelo Espirito. Sublinhamos que o Reino de Deus é uma realidade histórica e o
elemento básico no anúncio do Evangelho. E, deste modo, é preciso fugir de todas as
interpretações triunfalistas, alienadoras e desencarnadas da realidade que o anúncio do
Reino quis e quer apontar. O Reino de Deus é uma realidade inaugurada por Jesus Cristo a
partir da Galileia do Século I.
A ideia da presença do Reino não é anunciada apenas em Marcos 1.12-15,
há outras referências bíblicas que nos apontam essa realidade, como por exemplo: Marcos
9.1, onde Jesus declara que algumas das pessoas que o ouviam não iriam morrer sem ver
que o Reino havia chegado, como em: a parábola do Semeador em Marcos 4.3-9; a da
semente que cresce em segredo (Marcos 4.26-29) e em tantos outros textos.
Deste modo, fica evidente que o Reino de Deus é o núcleo da mensagem
de Jesus, no sentido de que a História da Salvação culminou com a encarnação do Messias e
tem uma continuidade, qualitativamente superior, no anúncio do Reino e na radicalidade
com que ele vive e apresenta os sinais da presença deste Reino, e, também, na maneira com
que ele ensinou e viveu com as suas discípulas e discípulos.
Cabe sublinhar que a presença do Reino é marcada por sinais concretos,
como disse Jesus aos discípulos de João Batista quando lhe perguntaram se ele era o
Messias. Jesus lhes respondeu: vão e digam a João Batista: “os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres,
anuncia-se-lhes o Reino de Deus.” (Lucas 7.18-23).
Fica a pergunta: quais são os sinais concretos do Reino de Deus na
caminhada da nossa Igreja Metodista? Será que não é o momento de alterar as nossas
prioridades e nos dedicarmos mais ao Evangelho, permitindo assim que o Espirito nos
conduza a cada dia? Se fizermos isto, a tarefa mais nobre será a de fazer discípulas e
discípulos, marcando a vida delas e deles com estes sinais do Reino de Deus, pois foi o que
Jesus mandou (Mateus 28.18-20), sendo isto uma antecipação da plenitude dos tempos,
onde todas e todos seremos completos em Cristo.
Enfim, os Evangelhos nos apontam o convite a conversão ao Reino de
Deus e nos mostram como converter-se a um Deus que não está “lá em cima” ou “lá fora”,
mas que nos provoca na história, semelhantemente ao que já fizera com o povo de Israel no
Egito. Sim, nos provoca e nos convoca ao arrependimento e a conversão.
Assim, não há adesão ao Reino, mas sim conversão ao Reino de Deus e ao
Senhor deste Reino, Jesus Cristo. Estes elementos deverão ser o núcleo central do nosso
projeto missionário no Brasil neste período eclesiástico, tornando efetivo o ideal de sermos
uma Igreja de Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão.
Nosso grande alvo é o Reino de Deus, caminhamos para sua
concretização, afinal oramos: “Venha teu Reino, Senhor” (Mateus 6.10). Por isso torná-lo

O que dizem os
CÂNONES sobre o/a
Pastor/a:
Art. 60 – Compete ao/a
Pastor/a, sob a ação do
Espírito Santo:
r) relatar ao Concílio Local, ao/à
Superintendente Distrital e ao
Bispo ou Bispa Presidente,
especialmente quanto à situação
moral e espiritual da igreja local;
s) desafiar e instruir o membro da
igreja a iniciar um Ponto
Missionário no local para o qual se
mudou e onde não exista trabalho
metodista;
t) cumprir as orientações do
Código de Ética do Ministério
Pastoral;
u) comissionar os coordenadores
e coordenadoras de ministérios;
v) consagrar Evangelista;
§ 1º. As tarefas indicadas no inciso
I, alíneas “e”, “k”, “q” e “r” deste
artigo são executadas por
intermédio de Ministérios
coordenados pelo Pastor ou
Pastora titular.
§ 2º. Para o cumprimento das
atribuições, o Pastor ou Pastora se
utiliza dos recursos da igreja local
e da comunidade à qual está
vinculado/a.
§ 3º. As normas relativas ao inciso
II, alíneas “l”, “m” e “n” deste
artigo são outorgadas pelo Colégio
Episcopal.
Obs: ...continua no próximo
número...

mais e mais visível na sociedade brasileira há de ser nosso grande desafio neste tempo que
se chama hoje (Hebreus 3.13).
(...continua no próximo número...)

MENSAGEM
A mensagem é o momento máximo do Culto Cristão, pois é o instante
onde o Senhor Nosso Deus vai falar com o seu povo pelo poder da sua Palavra, através da
Bíblia Sagrada.
Nesse tempo exige-se muito ouvidos para aquilo que será transmitido para
nos ensinar, discipular para a caminhada cristã.
É uma grande responsabilidade transmitir a Palavra de Deus, portanto, não
podemos estar despreparados ou falar sem sentir esse momento. É importante se preparar
com oração, jejum, estudo da Palavra e preparação do sermão sem menosprezar a
inspiração que vem do Espírito Santo de Deus.
Antes de tudo e de todos, Deus certamente falará a nós mesmos, sua
Palavra virá como bênção para o nosso coração; ela será cura, salvação, libertação e fonte
de inspiração e transformação.
Um sermão não deve ser tão longo ou tão curto, mas deve falar de
maneira certa no coração de todos e todas que estão atentamente ouvindo a Palavra de
Deus.
Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza.

______________________________________________________________

Datas Comemorativas – Julho de 2017
02
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
23
25
26
27
28

Dia do Hospital/Dia do Bombeiro Brasileiro
Dia da Criação do IBGE
Dia Mundial do Chocolate
Dia do Panificador
Dia Internacional do Desarmamento/Dia da Pizza/Dia do Engenheiro de Minas
Sociedade Missionária Metodista de Senhoras (1877)
Dia do Engenheiro Florestal
Dia do Cantor/Dia do Engenheiro de Saneamento
Dia do Propagandista de Laboratório/Dia da Liberdade de Pensamento
Dia Internacional do Homem/Dia Nacional dos Clubes
Dia do Comerciante
Dia de Proteção ás Florestas
Dia Nacional do Futebol
Dia do Amigo/Dia Internacional da Amizade/Dia da Primeira Viagem à Lua
Dia do Guarda Rodoviário
Dia do Escritor/Dia do Colono/Dia do Motorista
Dia da Vovó/Dia dos Avós
Dia do Motociclista
Dia do Agricultor


Ministerial Nacional
de Pastores e
Pastoras: agradeço a todos
os Pastores e Pastoras que
estiveram presentes no nosso
Encontro Nacional de Pastores e
Pastoras no Sesc de Aracruz.

Deus continue
abençoando seu
Ministério Pastoral!

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

ORE – DIVULGUE - OFERTE

