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Avisos diversos:
143º CONCÍLIO
REGIONAL: As igrejas
locais através dos/as
seus/suas delegados/as
clérigos/as e leigos/as
estará reunida em
Concílio Regional nos dias
17, 18 e 19 de Novembro
no Sesc de Guarapari/ES.
Vamos juntos/as
caminharmos na missão
que Deus nos confiou.

2“43 DIAS DE
ORAÇÃO”: Acontece a
partir do dia 05 de outubro
até o dia 16 de novembro
43 Dias de Oração pelo 43º
Concílio Regional da Igreja
Metodista na Quarta
Região. Vamos levar
nossas igrejas locais a um
clima de oração por nossa
amada Igreja Metodista em
Minas Gerais e no Espírito
Santo. Ora que melhora!

Belo Horizonte, Outubro de 2017.

CINCO SOLAS DA REFORMA
“Gratuitamente fostes salvos pela fé, não por mérito vosso, mas por dom de Deus; não pelas
obras, para que ninguém se orgulhe”.

Efésios 2.8
A Reforma Protestante foi marcada pela palavra latina “sola” que significa
“somente” em português. São os cinco princípios fundamentais: Sola Fide (somente a Fé);
Sola Scriptura (somente a Escritura); Solus Christus (somente Cristo); Sola Gratia (somente
a Graça) e Soli Deo Gloria (Glória somente a Deus). Vejamos esses cinco pontos
doutrinários fundamentais da Reforma Protestante:
1. SOLA FIDE: esse princípio doutrinário ensina que a justificação
é possível ser recebida somente pela fé e sem a necessidade de boas obras. As boas obras
servem apenas para evidenciar a fé e nada mais. Resumidamente, significa que “a fé produz
justificação e boas obras”(Tiago 2.14-17).

2. SOLA SCRIPTURA: esse princípio doutrinário ensina que a
única palavra autorizada e inspirada por Deus é a Bíblia, única fonte para doutrina cristã que
deve ser acessível a todos e todas. A Bíblia é o instrumento de Deus através do qual ELE
revela a Salvação pela fé em Jesus Cristo (Mateus 4.4).

3. SOLUS CHRISTUS: esse princípio doutrinário ensina que Cristo
é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum
outro nome; a salvação é somente através de Cristo (1 Timóteo 2.5; Atos 4.12).

4. SOLA GRATIA: esse princípio doutrinário ensina que a salvação
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vem por graça divina ou “favor imerecido”, significa que a salvação é um dom (dádiva ou
presente) imerecido de Deus por causa de Jesus Cristo. Deus é o único ator da graça e o ser
humano não pode de forma alguma obter algum mérito para obter maiores graças para si
próprio (Efésios 2.8).

5.

SOLI DEO GLORIA: esse princípio doutrinário ensina que toda

glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua
vontade e ação e não só da toda suficiente expiação (Judas 1.25).

CONTATO COM O BISPO
ROBERTO:

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

Quando hoje celebramos como Igreja de Cristo os 150 anos da
Reforma Protestante, como guardiões da doutrina, temos o grande desafio de ensinar e
praticar esses princípios doutrinários aos nossos discípulos e discípulas. Não se esqueça:
essa responsabilidade é nossa, essa responsabilidade é sua e Deus vai nos cobrar, Deus vai
te cobrar.
Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe! _Amém!

NOMEAÇÕES PASTORAIS PARA O PRÓXIMO BIÊNIO
O que dizem os
CÂNONES sobre o/a
Secretário/a do
Concílio Local:
Art. 62 – Compete ao
Secretário/a da Igreja Local,
como Ministério:

VI - apresentar os livros e
documentos, da secretaria
para exame, em papel ou
digitalizados, na forma
determinada pelo Concílio
Local; (CG 2016)
VII - arrecadar e arquivar os
livros encerrados, e os
documentos que lhe são
confiados;
VIII - zelar pela conservação
do material em seu poder;
IX - entregar ao seu sucessor
ou sucessora os livros e
documentos em uso e todo
o material de arquivo da
igreja local.

No próximo mês de novembro teremos no dia 19, pela manhã, o Culto de Encerramento do
43º Concílio Regional que será realizado na Igreja Metodista Central de Vila Velha onde teremos as Nomeações
Pastorais para o novo biênio de 2018/2019.
Convocamos a todos os colegas Pastores e Pastoras para buscarem ao Senhor nosso Deus em
oração e rogar que as suas bênçãos estejam sobre nossas vidas como pastores e pastoras enviados/as por ELE a
cada igreja local da 4ª Região Eclesiástica, pois cremos que “estamos fazendo uma grande Obra”.
Temos o desafio de não olharmos somente para os nossos próprios interesses pessoais,
familiares, financeiros, mas atendermos o chamado do nosso Deus, ou seja, estar onde ELE quer que estejamos,
pois o pior lugar para estar é onde ELE não nos quer lá. O Bispo confessa que é ser humano como você e está
sujeito ao erro, mas acredita que se errar em sua nomeação o Senhor nosso Deus pode concertar.
Os critérios para as nomeações pastorais serão: avaliação pastoral + crescimento no
discipulado + responsabilidades da igreja local (cotas regionais, cotas distritais) + responsabilidades pastorais (PAI,
INSS, Estatísticas) + desafios episcopais e outros.
Pastores/as que desejam sair da sua igreja local por outros motivos devem comunicar por
escrito na sua auto-avaliação pastoral.
No mais, vamos crer na mística do chamado de Deus para nossa vida, pois não há maior
prazer em servir ao Senhor, a sua Igreja e ao Seu Rebanho do qual também fazermos parte integrante. Sirva com
fidelidade, paixão missionária e amor pela Obra do Senhor.

Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza.

______________________________________________________________

Datas Comemorativas – Outubro de 2017
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Dia Internacional das Pessoas Idosas/Dia Internacional da Música/Dia do (a) Vendedor (a)/Dia
do (a) Vereador (a)
Dia Internacional da não violência
Dia Mundial do (a) Dentista
Dia da Natureza/Dia dos Animais
Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa
Dia do (a) Compositor (a) Brasileiro (a)
Dia do (a) Nordestino (a)
Dia do Atletismo
Dia da Criança/Dia do (a) Engenheiro (a) Agrônomo (a)/Dia do (a) Corretor (a) de Seguros/Dia
Nacional da Leitura
Dia Nacional do (a) Fisioterapeuta e do (a) Terapeuta Ocupacional
Dia do (a) Meteorologista
Dia do (a) Professor (a)
Dia do Chefe
Dia da Agricultura/Dia do Eletricista/Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira/Dia do (a)
Profissional de Propaganda/Dia Internacional da Erradicação da Pobreza/Dia da Música
Popular Brasileira
Dia do (a) Médico (a)/Dia do Pintor/Dia do Estivador
Dia do (a) Profissional de Informática/Dia do Guarda Noturno/Dia Nacional da Inovação
Dia do Maquinista/Dia do (a) Poeta/Dia do (a) Arquivista/Dia Mundial do Controlador de
Tráfego 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 Sapateiro
Dia do Trabalhador da Construção Civil
Dia do (a) Servidor (a) Público (a)
Dia Nacional do Livro/Dia Mundial da Psoríase/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 Merenda Escolar
Dia da Reforma Protestante – 500 anos (1517)/Dia Nacional de Poesia/Dia Mundial da
Poupança/Dia da Dona de Casa
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LARES DE PAZ

:
Esse é um Projeto Regional
de Evangelização que poderá
ser realizado em sua igreja
local neste semestre.
Entre em contato com a Sede
Regional e adquira todo o
material para realizar essa
grande estratégia
evangelística em sua igreja
local. Deus continue te
abençoando
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OBSERVAÇÃO: Comemore as datas com criatividade em sua igreja local.

