Cajado Pastoral
Boletim Episcopal

Bispo Roberto Alves de Souza

Avisos diversos:
1OFERTA
MISSIONÁRIA
NACIONAL: Confira e
observe se sua igreja
local enviou a Oferta
Missionária Regional
até o dia 20 de Julho
de 2016. Caso não
tenha enviado, sua
igreja local está em
débito com a área
regional. Atualize isto o
mais rápido possível.
2“PROJETO
MISSIONÁRIO PASSA Á
MACEDÔNIA”:
agradecemos a todas
as igrejas locais que
participaram do 19º
Projeto Missionário
“Passa á Macedônia”
em em Patrocínio de

Muriaé, Minas Gerais, e
também em Irupi, no
Espírito Santo, no mês de
Julho deste ano. Confira
se sua igreja local
participou, pois será
divulgada uma lista das
Igrejas Metodistas
participantes.

3COR LITÚRGICA
PARA AGOSTO: VERDE

Contato com bispo:

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

Belo Horizonte, Agosto de 2016

MINHA GRATIDÃO A DEUS
“Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis,
porque fizemos somente o que devíamos fazer”.
Lucas 17.10
No dia 06 de julho de 2016 fui reeleito bispo da Igreja Metodista pela terceira vez
ou para o terceiro mandato episcopal. No dia 08 de julho de 2016 fui designado para cumprir o meu
terceiro mandado como Bispo Presidente da Quarta Região Eclesiástica.
Creio ser da vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuar a servir a
todos os colegas pastores e pastoras, missionários e missionárias, bem como todos os irmãos e irmãs
leigos e leigas das nossas diversas igrejas locais em Minas Gerais e no Espírito Santo por mais 5 (cinco)
anos.
A quase 10 (dez) anos, quando cheguei na 4ª Região Eclesiástica, foi um tempo
muito difícil e de muita desconfiança; muitos chegaram a me desrespeitar enquanto metodista,
enquanto servo de Deus, enquanto irmão em Cristo e enquanto ser humano. Foi um tempo de muita
oração e entrega ao Senhor e Salvador da Igreja. Deus sabe de tudo o que estou falando.
Infelizmente, muitas coisas foram confusas e conturbadas e alguns chegaram até
falar que eu estava usando a 4ª Região Eclesiástica para fazê-la de trampolim episcopal como um
homem sem caráter e sem escrúpulos. Mas, Deus conhece minha história de vida e sabe quem eu sou
e não tenho que provar nada para ninguém, pois ELE é o meu Senhor e Salvador.
Isto não é um desabafo, pois se o fosse, talvez teria muitas outras coisas para
relatar e revelar que não vem ao caso agora e que faz parte de um passado que já ficou para trás, pois
caminho para frente, “para o alvo da minha soberana vocação” em Cristo Jesus.
Estou na 4ª Região Eclesiástica para servir ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo
como líder apaixonado por ELE e com o desejo enorme de ganhar muitas vidas para ELE. ELE, no ano
de 1980 me tirou das drogas e do vício do álcool, mudou meu caráter e a minha história de vida e me
colocou os pés sobre a rocha, me firmou os passos e me deu nova vida. Tudo isso devo a ELE e a Igreja
Metodista, pois sem eles nada seria nessa vida, seria o mais miserável de todos os seres humanos.
Continuo na 4ª Região pela vontade DELE e por que tenho palavra, sou líder e
homem de Deus, não retrocedo e nem volto atrás, pois disse a todos e todas em nosso último Concílio
Regional que se fosse reeleito faria tudo para retornar a nossa amada região. Aliás, que ninguém me
perturbe e nem duvide disso: EU AMO SERVIR AO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO EM TERRAS
MINEIRAS E CAPIXABAS. Muitos não sabem, mas eu não sou mineiro por uns 200 metros, pois ao
nascer, nasci do lado do Estado do Rio de Janeiro, na Vila de Anta, que faz divisa com o Estado de
Minas Gerais e, por mais 200 metros, nasceria no Município Mineiro de Chiador que fica a 200 metros
da casa onde nasci.
Mas, não estou aqui por que sou ou não mineiro, estou aqui porque sou um
metodista e aprendi desde os meus primeiros dias de metodista, com meu primeiro pastor que um
metodista é metodista em qualquer lugar desse mundo de Deus. Estou aqui porque sou metodista e
amo servir ao meu Deus e as pessoas, em especial, a todos e todas, sem distinção de sexo, idade, raça,
religiosidade ou não, pois todos e todas somos criados a imagem e semelhança de Deus, somos seres
humanos e carentes da graça de Deus.
Nesse novo tempo que Deus estende até o final de 2021, temos muitos desafios e
conclamo, bem como convoco a todos os metodistas em Minas Gerais e no Espírito Santo para
grandes desafios, sim, convoco a todos e todas, pois sei que vamos precisar do apoio e do trabalho de
todos e todas. Ninguém vai ficar de fora e como diz um cântico metodista: “Vem, entra na roda com a
gente também, você é muito importante, vem...”
Nosso desafio é ganharmos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais 20 mil
vidas para Jesus Cristo. Hoje, em 2016, já somos mais de 30.000 (trinta mil) metodistas em Minas
Gerais e no Espírito Santo e o nosso alvo é ganharmos mais 20.000 (vinte mil) novos metodistas até
2021. Outro alvo é também transformarmos o Estado do Espírito Santo em uma Região Eclesiástica
forte e missionária, ou seja, sempre crescendo para glória de Deus.

O que dizem os
CÂNONES sobre
O Concílio Local:
Art. 56 – Compete ao
Concílio Local:
...continuação...
XII- receber relatório de pastores/as, de
ocupantes de cargos, de instituições e de
órgãos previstos em sua organização;
XIII- avaliar o Plano Local de Ação
Missionária;
XIV- autorizar a criação de Pontos
Missionários e de Congregações nos
termos do Regimento Regional;
XV- aprovar o Orçamento Programa da
igreja local, incluindo nele as quotas
missionárias, distritais e regionais;
XVI- informar ao/à Superintendente
Distrital o estado das propriedades da
Igreja Metodista,
sua
legalidade,
impostos e seguros e se estão em dia;
XVII- informar ao/à Superintendente
Distrital sobre a remessa de quotas
orçamentárias, quotas missionárias e
outras enviadas à Tesouraria Regional;
XVIII- informar ao/à Superintendente
Distrital e ao/à Bispo/a Presidente sobre
a situação da igreja local, bem como da
eficiência das atividades pastorais,
mediante relatório escrito;
XIX- participar dos processos:
a)
De nomeação episcopal, nos
termos do Art.63 destes Cânones;
b)
De eleição ao episcopado da
Igreja Metodista, nos termos do Art.127
destes Cânones;
XX- indicar ao Concílio
Regional nome de candidato/a a
delegado/a leigo/a ao Concílio Geral, na
proporção de um para cada 500
(quinhentos) membros arrolados no Livro
de Rol de Membros da igreja local,
assegurado o mínimo de 1 (uma)
indicação;
XXI- aprovar estatutos, regulamentos e
regimentos no âmbito da igreja local;
XXII- aprovar o balanço geral da igreja
local e enviar cópia para o Bispo/a
Presidente, Superintendente Distrital e
Secretaria Executiva Regional da AIM;
...continua no próximo número...

Encontro Regional de
Pastores/as e Famílias
Pastorais: dias 12, 13 e 14 de
novembro de 2016 no SESC de
Guarapari/ES
Faça a sua inscrição pelo site da
nossa região.

Não são alvos impossíveis e inatingíveis, pois podemos ultrapassar esses alvos e
fazermos muito mais pelo povo mineiro e pelo povo capixaba através da Palavra de Deus como povo
do coração aquecido, como povo metodista nestes dois estados de nossa federação.
Esse é o meu alvo até 2021; “sozinho, isolado”, eu não serei capaz de alcançar.
“Vem, entra na roda” comigo também, você é muito importante. Com paixão evangelística, com
motivação, com coragem, com trabalho, com oração, com jejum, servindo ao Senhor e
considerando-se “servos e servas inúteis, que não fizemos nada além do que deveríamos fazer”,
vamos alcançar esses alvos, pois “o melhor de tudo é saber que Deus está conosco”, Aleluia!!!
Bispo Roberto Alves de Souza

______________________________________________________________

Datas Comemorativas – Agosto de 2016
01
03
05
09
11
12
13
14
15
16
19
24
25
27
28
31

Dia Nacional do Selo
Dia do Tintureiro
Dia Nacional da Saúde
Dia Internacional dos Povos Indígenas
Dia dos/as Estudantes/Dia da Televisão/Dia do Advogado/Dia do Garçom
Dia da Missão Carcerária/Dia Internacional da Juventude/Dia Nacional das Artes
Dia do Economista/Dia do Canhoto
Dia dos Pais/Dia do Cardiologista
Dia da Informática/Dia dos Solteiros
Dia do Filosofo
Dia Mundial da Fotografia/Dia do Artista de Teatro
Dia da Infância
Dia do Soldado/Dia do Feirante
Dia do Psicólogo/Dia do Corretor de Imóveis
Dia dos Bancários/Dia da Avicultura
Dia da Nutricionista

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

VOCÊ CONHECE A FUNDAÇÃO METODISTA?
CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE - OFERTE

