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Avisos diversos:
1CADA
METODISTA UM
DIZIMISTA: Nós
pastores e pastoras
precisamos trabalhar
este tema com nossas
comunidades locais.
Devemos deixar claro
que precisamos ter
compromisso com a
vida e a missão da
Igreja de Jesus. Que
tenhamos 100% de
dizimistas em nossas
igrejas locais. Não
tenha inibição em falar
sobre dízimos e
ofertas, pois esse é um
dever sacerdotal.
2- COTAS
REGIONAIS E
DISTRITAIS:
Vamos todos
investir no
orçamento
regional e no
orçamento
distrital pagando
nossas cotas
regionais e
distritais, pois
temos muitos
compromissos
missionários em
Minas Gerais e no
Espírito Santo.

Contato com bispo:
e-mail:
bispo@4remetodista.org.br
Telefone: 31.3241-4459

Belo Horizonte, janeiro de 2015.

Ano Novo
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5.17)
Um novo ano se inicia neste mês de janeiro de 2015; ele traz muitas
esperanças e perspectivas, bem como desafios a todos nós que
sempre esperamos o melhor para nossa saúde física, para as
finanças e para Igreja.
Neste inicio de ano muitos de nós vamos tirar dias de descanso para
estar com a família em comemoração e férias, para refazer nossas
forças e energias, para planejar este novo ano de 2015.
A Palavra de Deus declara que “se alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”
(2 Coríntios 5.17). Essa é uma grande verdade para todos nós,
precisamos “estar em Cristo”, pois ELE faz nova todas as coisas.
Na verdade, todos os dias são iguais em si – tem 24 horas, manhã,
tarde e noite. O que é diferente são os mistérios que cada dia nos
traz como: alegrias, tristezas, surpresas, certezas e tantas outras
coisas.
Uma coisa muito importante para todos nós será a oração, nosso
diálogo diário com Deus. Nesta conversa com Deus vamos sempre
interceder por nossa vida, família, amigos e irmãos; vamos
apresentar a ELE nossos projetos, sonhos e realidade. ELE vai nos
ouvir e nos responder, mas a resposta nem sempre será aquela que
pensamos, mas sempre será aquela que precisamos.
Neste sentido, vamos orar então para que tenhamos todos e todas
um ano marcado pela doce paz profunda que vem de um
relacionamento sadio com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O
que mais precisamos é de um relacionamento sadio, saudável com
nosso Senhor Jesus Cristo e nossos irmãos e irmãs.
A Palavra de Deus nos lembra: “Amarás, pois, o SENHOR teu Deus
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas
forças” (Deuteronômio 6.5). Que possamos viver sempre nesta
plenitude de vida perante o Senhor Jesus Cristo. Amém!!!
Tenha um ano de 2015 marcado pela vida abundante de paz em

O que dizem os Cânones
sobre os deveres dos
pastores/as
metodistas:
Art. 28 – Os deveres
pertinentes ao/á
presbítero/a ativo/a, além
daqueles dos membros
leigos da Igreja Metodista,
são os seguintes:
IAceitar nomeação
episcopal;
IICumprir as
obrigações inerentes
á sua nomeação;
III- Aceitar o regime da
itinerância;
IVFrequentar as
reuniões do seu
Concílio Regional;
VParticipar dos
trabalhos
programados como
formação
continuada;
VIComparecer aos
institutos
ministeriais e
reuniões oficiais;
VII- Comprovar,
periodicamente, que
está em dia com as
contribuições ao
sistema de
previdência do País;
VIII- Cumprir as
orientações do
Código de Ética do
Ministério
Pastoral;

IX- Contribuir
regularmente,
com dízimos e
ofertas, para a
manutenção da
Igreja Metodista e
de suas
instituições, nos
termos da Carta
Pastoral do
Dízimo.

sua vida, família e comunidade de fé.

Datas Comemorativas
01
Dia de Ano Novo
02
Dia Nacional da Abreugrafia
06
Dia de Reis
07
Dia do Leitor/Dia da Liberdade de Culto
08
Dia do Fotógrafo
09
Dia do Astronauta/Dia do Fico
15
Dia do Compositor
18
Dia do Esteticista
19
Dia do Cabelereiro
20
Dia do Farmacêutico
21
Dia Mundial da Religião
24
Dia dos Aposentados/da Constituição/Previdência Social
25
Dia do Carteiro
27
Dia Internacional em Memória das Vitimas do Holocausto
30
Dia da Saudade/Portuário/Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
Observação: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua igreja
local.

ESTATÍSTICAS:
Nossas estatísticas regionais totalizam o número de 26.823 mil
membros até 31 de dezembro de 2013.
Estes 26.823 membros estão presentes nos nossos 11 (onze) distritos
na seguinte percentagem:

Nº

DISTRITO

PERCENTAGEM

01

Serra da Mantiqueira e Sul de MG

16%

02

Sul de BH e Norte de MG

15%

03

Zona da Mata

14%

04

Leste da Zona da Mata

11%

05

Norte de BH

10%

06

Sul do ES

10%

07

Vale do Aço

7%

08

Vale do Rio Doce

6%

09

Litoral do ES

5%

10

Norte do ES

3%

11

Centro do ES

2%

ATENÇÃO: As estatísticas de 2014 fecham em 31 de dezembro de
2014 – PRAZO FINAL PARA ENTREGA. Se ainda não entregou, entre em
contato com a Sede Regional, faça sua estatística e nos envie o mais
rápido possível.

