
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Dezembro de 2017. 

Avisos diversos: 
 

1- NOMEAÇÕES PARA 
O BIÊNIO 2018/2019: As 

nomeações pastorais 

estarão no site da região 

e na Secretária Episcopal 
a partir do dia 21 de 
dezembro de 2017.  

 
 
 
 

 
 
 

2- “ATO PROFÉTICO 
NO CONCÍLIO REGIONAL”: 

Aconteceu em nosso 43º 
Concílio Regional um Ato 

Profético no sábado na 
parte da tarde onde foram 

tiradas em sorteio pelas 
igrejas locais uma cidade 

de Minas Gerais e/ou 
Espírito Santo onde não 

temos uma Igreja 
Metodista. Você deve levar 
toda sua igreja local a orar 

por esta cidade nos 
próximos três meses. 

 
 

 
 
 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

EM DEZEMBRO: 

VIOLETA/ROXO – 

TEMPO DE NATIVIDADE 

 

 

 

 
CONTATO COM O BISPO 

ROBERTO: 

E-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

PROFETA DOS PAGÃOS 
 

“...te consagrei e te nomeei profeta dos pagãos”. 

Jeremias 1:5c 
 

  
Ao verificar o chamado de Jeremias, observamos que Deus o 

escolheu desde o ventre de sua mãe para ser profeta dos pagãos. 
Observando essa expressão, fiquei pensativo e me perguntei: o que significa 
isto? 

Ao pesquisar a palavra "pagão" aprendemos que essa expressão 
será melhor entendida se usarmos a palavra "gentios", pois era um termo 
utilizado no judaísmo para se referir a todos aqueles que não eram judeus. 
Todo incircunciso era um "goym" - um pagão. 

Esse termo também enfatizava o estado de idolatria e perversão 
que havia no meio do povo não judeu; um israelita era sempre tentado a se 
misturar com as práticas idólatras e imorais que havia entre os gentios; 
esqueciam de que eram um reino de sacerdotes do Senhor, atraindo sobre si 
mesmos os juízos de Deus (2Rs 17:7; Ez 5:5). 

A desobediência trouxe o fracasso e a corrupção para o meio do 
povo judeu e eles, que deveriam ser a luz da verdade que ilumina os 
perdidos na mentira, tornaram-se pessoas, que com suas práticas, 
escandalizaram o nome de Deus. 

Esse é o chamado de Jeremias: ser profeta a todos os que se 
deixaram corromper pela idolatria, imoralidade e mentiras do mundo pagão; 
Deus levantou o profeta Jeremias para transmitir a sua mensagem de 
libertação do paganismo e a volta a uma vida segundo os propósitos de 
Deus. 

Você e eu também fomos chamados para sermos profetas como o 
foi Jeremias. Mas, a pergunta é: temos sido profetas e profetizas de Deus ou 
nos deixamos corromper pela idolatria e imoralidade dos povos pagãos? 

Somente nossa vida nos dará esse discernimento quando 
olhamos para nós mesmos e analisamos como tem sido as nossas práticas, 
nosso modo de agir, de falar, nossas ações, pois contra fatos não há 
argumentos. 

Você não foi chamado/a por Deus para murmurar, mentir, ser 
corrupto, indiferente ou acomodado/a; para pensar nos seus próprios 
interesses, ignorando o chamado e a missão que Deus lhe confiou. 

Também não foi chamado/a para ser bobo da corte e falar ou 
fazer somente o que as pessoas querem; ao contrário, você foi chamado/a 
para aborrecer, para falar o que Deus deseja e não o que é mais cômodo. 
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O que dizem os 
CÂNONES sobre a 

Nomeação do Pastor 
ou Pastora para igreja 

local: 
 

§ 6º. O Concílio Regional 
regulamenta o processo de 
nomeação, face às características 
e necessidades regionais, 
respeitadas as disposições 
canônicas. 
 
§ 7º. O regime de nomeação é 
regulamentado pelo Colégio 
Episcopal 
 
§ 8º. A posse na igreja local para a 
qual ocorreu a designação 
pastoral será realizada entre o 
último domingo de janeiro e o 
primeiro domingo de fevereiro 
do respectivo ano . 
 

 

Dos Ministérios Locais 
 
Art. 64. O trabalho desenvolvido 
nas igrejas locais toma a forma de 
Ministérios por elas reconhecidos, 
devendo figurar, dentre eles, 
obrigatoriamente, os das áreas de 
Expansão Missionária, 
Administrativa, de Educação, de 
Ação Social e o Ministério Local de 
Trabalho com Crianças. 
 
Parágrafo único. 
O funcionamento dos Ministérios 
locais, coordenados pelo Pastor 
ou Pastora Titular, é determinado 
em Regimento e normas 
aprovadas pelo Concílio Local, 
segundo as diretrizes dos órgãos 
superiores. 
 
Art. 65. O Concílio Local 
estabelece a organização da igreja 
local, segundo os dons concedidos 
pelo Espírito Santo e Ministérios 
de seus membros, homens 

Não estou falando de nada fácil, pois nossa missão é árdua e 
muitas vezes incompreendida por muitos, especialmente por aqueles e 
aquelas que não querem deixar o paganismo, a imoralidade, a vida 
mentirosa e de trevas. De que lado você está? _Não falo aqui de opção, mas 
de algo que já se concretiza na sua vida através das suas ações, daquilo que 
você tem praticado na sua vida e relacionamentos. 

Mas insisto: você foi chamado/a para ser profeta, viver e praticar 
a verdade, mesmo que desagrade a sua própria vontade, mas que 
permaneça a vontade de Deus. 

Respire profundamente e retome o caminho do arrependimento 
e do perdão, o caminho da reparação, pois você, como Jeremias, é profeta e 
profetiza de Deus, chamado/a desde o ventre de sua mãe para honrar e 
glorificar o NOME DE DEUS. 

  

 

Em Cristo, Bispo Roberto Alves de Souza. 

 

 
______________________________________________________________ 

Datas Comemorativas – Dezembro de 2017 

01 Dia Mundial de Prevenção á AIDS/Dia do Numismata 
02 Dia Nacional das Relações Públicas/Dia da Astronomia/Dia 

Panamericano da Saúde 
04 Dia Mundial da Propaganda/Dia do Pedicuro/Dia do Orientador 

Profissional 
05 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência/Dia Mundial do 

Solo/Dia Internacional do Voluntário 
06 Dia Internacional da Mobilização dos Homens pelo fim da 

Violência contra as Mulheres 
08 Dia Nacional da Família 
09 Dia do (a) Fonoaudiólogo (a)/Dia do Alcoólico Recuperado 
10 Dia Nacional da Justiça/Dia da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos/Dia Internacional dos Povos Indígenas 
11 Dia do (a) Engenheiro (a) 
13 Dia Nacional do Deficiente Visual/Dia do Marinheiro/Dia do 

Pedreiro 
14 Dia Nacional do Ministério Público 
15 Dia do (a) Arquiteto (a)/Dia Nacional da Economia Solidária 
16 Dia do Reservista 
18 Nascimento de Charles Wesley (1707)/Dia do Museólogo 
20 Dia do Mecânico 
21 Dia Internacional da Biodiversidade/Início do Verão/Dia do 

Atleta 
23 Dia do Vizinho 
24 Dia do Órfão 
25 Natal 
28 Dia do Salva-Vidas 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore as datas com criatividade em sua igreja local. 

 

 


