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COTAS REGIONAIS:
É nosso dever e
compromisso mantermos
nosso povo fiel nos
dízimos e nas ofertas e
assim, sustentar a igreja
local com amor para que
também possamos
manter nossos
compromissos em dia
com a Sede Regional
através do envio das
Cotas Regionais. Seja fiel
á Deus que ELE será fiel a
você e sua igreja local.

2“DIA DE AÇÃO DE
GRAÇAS”: vamos celebrar
essa data com um grande
Culto de Gratidão e uma
grande festa entre todos
e todas de nossa igreja
local no dia 24 de
novembro de 2016. Por
tudo que o nosso Senhor
e Salvador tem feito, por
tudo que irá fazer,
queremos agradecer.
Amém!
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COR LITÚRGICA
PARA NOVEMBRO:
VERDE

Belo Horizonte, Novembro de 2016.

INSPIRAÇÕES PARA SE VIVER A VIDA
“Muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria” .

Tales de Mileto
“Inspirações para se viver a vida” é um livro de mensagens que
visam edificar a vida dos leitores por intermédio de reflexões simples e
abençoadoras, além de ser um instrumento motivador para angariar fundos para a
construção do novo templo da Igreja Metodista na cidade de Buritizeiro/MG.
E por que inspirações para se viver a vida? _Porque entendemos
que através das inspirações, temos a oportunidade de abrir novas janelas e portas
para curtir, saborear e aproveitar a dinâmica da vida. O fato é que desejamos que
todas as pessoas possam angariar novas intuições para viverem melhor cada dia.
Nossa intenção fundamental é a de temperar a vida de cada pessoa com as
inspirações que ajudam cada um a pensar em sua vida espiritual e sua salvação. Nas
inspirações que são geradas a partir da Palavra de Deus, nos desafiamos a meditar
de dia e de noite.
Neste livro você encontrará palavras que irão ao encontro de
algumas de suas necessidades específicas, em especial: a vida conjugal, a vida
financeira, a vida profissional e em como administrar o tempo, o valor dos estudos,
a vida devocional e a si próprio.
Não temos nenhuma pretensão de esgotar qualquer dos assuntos
aqui introduzidos. Nosso objetivo é instigar cada leitor a conhecer e prosseguir em
conhecer mais e mais a respeito de Deus e da vida cristã.
“Inspirações para se viver a vida” é um apanhado de reflexões que,
ao longo do nosso ministério, foram escritos para o boletim da Igreja, os jornais de
circulação local e textos para internet. Esperamos que tais textos sejam úteis e
tragam edificação.
Enfim, com base em nossas inspirações, seguimos aqui o aforismo
de William Shakespeare: “Os homens de poucas palavras são os melhores”. Pastor
Luís Ferreira Chueng
Vale apenas adquirir e ler calmamente esse maravilhoso livro do
nosso amado colega. Você pode adquirir esse livro através da Editora Filhos da
Graça. Essa leitura vai abençoar a sua vida.
Bispo Roberto Alves de Souza

Contato com bispo:

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

DIA INTERNACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS
O Dia Internacional de Ação de Graças começou a ser comemorado no ano
de 1945 nos EUA e no Canadá; tem o objetivo de ser um dia de gratidão á Deus com orações
e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano.
O Dia de Ação de Graças é sempre comemorado na quarta quinta-feira do
mês de novembro que neste ano é o dia 24 de novembro.
No Brasil, esse dia foi instituído pelo Presidente Gaspar Dutra através da lei
781 de 17 de agosto de 1949.

O que dizem os
CÂNONES sobre as
Reuniões do
Concílio Local:
Art. 57 – O Concílio Local
reúne-se, ordinariamente,
uma vez por ano, por
convocação do/a Pastor/a
titular e,
extraordinariamente, as
vezes que forem
necessárias, por iniciativa
dele/a, ou por solicitação
da CLAM ou de 1/3 (um
terço) dos membros
arrolados na Igreja Local.
Parágrafo Único: As
reuniões são convocadas
com a antecedência mínima
de 14 (quatorze) e 7 (sete)
dias para as reuniões
ordinárias e
extraordinárias,
respectivamente.

Essa data é sempre lembrada pelas famílias de origem americana e por
algumas denominações Cristãs Protestantes como a Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana,
Igreja Batista e Igreja Metodista.
A virtude da gratidão está em toda a Bíblia. O Salmista declara: “Bom é
render graças ao Senhor...” e outra vez: “Entrai por suas portas com ações de graças...”
(Salmos 92.1 e Salmos 100.4).
Tenha no dia 24 de novembro deste ano uma ótima celebração de Ação de
Graças em sua comunidade de fé local e celebre sua gratidão á Deus por tudo. Amém
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Dia de Finados
Dia do (a) Cabelereiro (a)/Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930)
Dia do Inventor
Dia da Ciência/Dia da Cultura Brasileira/Dia do Cinema Brasileiro/Dia do Radioamador e
Técnico em Eletrônica/Dia Nacional do Designer
Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil/Dia Nacional do Riso
Dia do Radialista
Dia do Radiologista/Dia Mundial do Urbanismo
Dia do Técnico em Eletrônica/Dia do Hoteleiro
Dia do Trigo
Dia do Soldado Desconhecido
Dia do Diretor de Escola/Dia do Supermercado
Dia Mundial da Gentileza
Dia Nacional da Alfabetização
Dia da Proclamação da República (1889)
Dia Internacional pela Tolerância/Semana da Música
Dia da Criatividade
Dia do Conselheiro Tutelar
Dia da Bandeira do Brasil/Dia da Confederação das Sociedades Metodistas de Homens
Dia Nacional da Consciência Negra e do Combate ao Racismo/Dia Internacional dos Direitos
das Crianças/Dia do Auditor Interno/Dia do Biomédico/Dia do Esteticista/Dia do Técnico de
Contabilidade
Dia Internacional da Luta Contra o Câncer/Dia da Homeopatia/Dia das Saudações
Dia do Músico
Dia do Engenheiro Eletricista
Dia de Ação de Graças/Dia do Quadro Auxiliar de Oficiais
Dia Internacional da Não Violência Sexual e Doméstica/Dia Nacional do Doador de Sangue
Dia do Corpo Auxiliar da Marinha/Dia Interamericano do Ministério Público
Dia do Técnico da Segurança do Trabalho
Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino
Dia da Amizade Brasil Argentina/Dia do Estatuto da Terra/Dia do Sindico/Dia do Teólogo/Dia
Nacional do Evangélico

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

VOCÊ CONHECE O CEMAT?
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 mala com muita
alegria, disposição e motivação.
Espero você lá.

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE - OFERTE

