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Avisos diversos:
1OFERTA
MISSIONÁRIA REGIONAL:
Esta oferta é para os
investimentos no
Programa Regional de
Plantação de Igrejas nas
cidades de Divinópolis
(Minas Gerais) e Aracruz
(Espírito Santo). O prazo
final é este mês de
outubro. Em um dos
Cultos dominicais, tire
essa oferta e envie até o
dia 20 de novembro para
a Tesouraria Regional,
pois cremos que Deus vai
abençoar sua igreja local
na suas necessidades.
2“REFORMA
PROTESTANTE”: vamos
celebrar os 499 anos de
Uma Igreja Reformada
sempre Reformando no
dia 31 de outubro de
2016, que será na última
segunda-feira.
Vamos festejar essa data
importante para o
Protestantismo no Brasil.

3-

COR LITÚRGICA
PARA OUTUBRO:
VERDE

Contato com bispo:

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

Belo Horizonte, Outubro de 2016.

ECCLESIA REFORMATA ET SEMPER REFORMANDA EST
“Porque

não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder
de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e
também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé
em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé.
Romanos 1:16,17
Uma das frases que ainda hoje nos convida a refletir sobre a
Reforma é “Igreja Reformada sempre se reformando”. No dia 31 de outubro deste
mês comemoramos 499 anos desta data significativa da Reforma Protestante
quando foram pregadas nas portas da Catedral de Wittemberg as 95 teses escritas
pelo monge Alemão Martinho Lutero em 1517.
No próximo ano (2017), vamos comemorar 500 anos de Reforma
Protestante, portanto, precisamos refletir se as nossas igrejas locais estão vivendo o
verdadeiro espírito da Reforma Protestante – Uma Igreja Reformada sempre se
reformando.
Na Reforma Protestante, ficaram evidentes CINCO marcas
fundamentais que deveriam ser testemunhadas na vida de cada igreja protestante,
na vida de cada protestante: “SOLA SCRIPTURA, SOLA FIDES, SOLUS CRISTUS, SOLA
GRATIA, SOLI DEO GLORIA. Isto tem sido evidenciado na sua igreja local, na vida de
suas ovelhas, na sua vida?
1. SOLA SCRIPTURA: Afirma que somente a Bíblia é a única
fonte de inspiração de Deus para os seres humanos. Você ainda crê que “ela é a
nossa única regra de fé e prática”? Ela tem sido como usada como uma bússola para
guiar o seu ministério, a sua vida, as suas palavras e ações?
2. SOLA FIDES: Afirma que a justificação é recebida somente
pela fé, sem qualquer necessidade de obras, embora a fé salvadora é sempre
evidenciada, mas não determinada por obras. Você tem evidenciado uma fé prática
e desta forma? A sua salvação ou justificação é evidenciada por uma fé que “é a
certeza de coisas que se esperam, pela convicção ou prova de fatos que não se
vêem?”
3. SOLUS CRISTUS: Afirma que somente Jesus Cristo é o único
mediador entre Deus e a humanidade, e que não há salvação através de nenhum
outro nome: SÓ JESUS CRISTO SALVA. Isto tem sido uma realidade na sua
comunidade de fé? A salvação tem sido buscada somente em Jesus Cristo?
4. SOLA GRATIA: Afirma que a salvação é um ato da graça
divina ou um “favor imerecido” por nós (seres humanos). Deus age sozinho para
salvar a todos os pecadores/as. Isto tem sido evidenciado na sua comunidade de fé?
A Salvação é um fruto da graça de Deus a seu favor, mesmo você não sendo

O que dizem os
CÂNONES sobre
O Concílio Local:
Art. 56 – Compete ao
Concílio Local:
...continuação...
§ 5º. De 2 (dois) em 2 (dois)
anos, o concílio local reúne-se, sob a
presidência do Superintendente Distrital
ou de outro/a Presbítero/a a que o/a
represente, a fim de avaliar o Plano Local
de Ação Missionária, à vista do Plano
para a Vida e a Missão.
§ 6º. A igreja local pastoreada
pelo/a Superintendente Distrital é
avaliada pelo Bispo/a Presidente ou
outro/a Superintendente Distrital que
o/a represente.
§
7º.
Todos/as
os/as
responsáveis por cargos individuais assim
como órgãos e instituições locais só
podem executar projetos de trabalho que
tenham sido aprovados pelo Concílio
Local e incluídos no Plano Local de Ação
Missionária.
§ 8. No relatório anual,
mencionado no inciso XII, deste artigo,
devem constar as informações sobre a
situação espiritual, moral e material da
igreja local
...continua no próximo número...

merecedor/a?
5. SOLI DEO GLORIA: Afirma que toda a glória é devida
somente a Deus, que ELE não divide sua glória com ninguém. Na sua comunidade
de fé, toda glória tem sido dada ao único que verdadeiramente a merece e que é
dele? _As vaidades e quaisquer outras situações humanas tem sido crucificadas na
cruz de Cristo e a glória é somente do Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Faça essa reflexão com muito zelo, sinceridade, amor e oração
em sua vida e igreja local.
Bispo Roberto Alves de Souza
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Encontro Regional de
Pastores/as e Famílias
Pastorais: dias 12, 13 e 14 de

Dia Internacional da Música/Dia do (a) Vendedor (a)/Dia Internacional das Pessoas Idosas
Dia Internacional da Não-Violência/Eleições Municipais 2019
Dia Mundial do (a) Dentista/Dia das Abelhas
Dia dos Animais/Dia da Natureza
Dia do (a) Compositor (a) Brasileiro (a)
Dia do Nordestino
Dia do Atletismo
Dia das Crianças/Dia do (a) Engenheiro (a) Agrônomo (a)
Dia do (a) Fisioterapeuta
Dia do (a) Meteorologista
Dia do (a) Professor (a)
Dia do (a) Chefe
Dia da Agricultura/Dia do Eletricista/Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira/Dia do (a)
Profissional da Propaganda/Dia Internacional da Erradicação da Pobreza/Dia da Música
Popular Brasileira
Dia do (a) Médico (a)/Dia do (a) Pintor (a) de Parede
Dia do (a) Profissional de Informática/Dia do Guarda Noturno/Dia Nacional da Inovação
Dia do Maquinista/Dia do (a) Poeta ou Poetiza/Dia do (a) Arquivista/Dia Mundial do
Controlador de Tráfico Aéreo/Dia Mundial da Osteoporose/Dia Mundial da Estatística
Dia do Contato Publicitário/Dia Nacional da Alimentação na Escola
Dia do Paraquedista/Dia Internacional de Atenção a Gagueira
Dia da Força Aérea Brasileira/Dia do Aviador
Dia do (a) Dentista
Dia do (a) Trabalhador (a) da Construção Civil
Dia do (a) Servidor (a) Público (a)
Dia Mundial da Psoríase/Dia Nacional do Livro/Dia Mundial do AVC
Dia do (a) Comerciário (a)/Dia do (a) Ginecologista/Dia do (a) Fisiculturista/Dia do (a)
Balconista/Dia da Decoração/Dia da Merendeira Escolar/Eleições Municipais: 2º Turno
Dia Nacional da Poesia/Dia Mundial da Poupança/Dia da Dona de Casa/Dia da Reforma
Protestante (1517/499 anos)

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

VOCÊ CONHECE O CEMAT?

novembro de 2016 no SESC de
Guarapari/ES
Faça a sua inscrição pelo site da
nossa região.

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE - OFERTE

