
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Fevereiro de 2016 

Avisos diversos: 

 
1- CAMPANHA 

REGIONAL “LARES DE 

PAZ”: no ano de 2015 

tivemos um grande 

sucesso com a Campanha 

Regional “Casas de Paz”. 

Este ano vamos dar 

sequência nesta 

Campanha que se 

chamará de agora em 

diante “Lares de Paz”, 

pois todo material da 

campanha foi elaborado 

por nós e estão a 

disposição de todas as 

igrejas locais na Sede 

Regional para serem 

adquiridos. A campanha 

já teve seu inicio neste 

mês de fevereiro com 29 

dias de oração. Os 

motivos de oração 

poderão serem baixados 

na página da nossa 

região: 
www.4re.metodista.org.br 

 
 
 

 

2- COR LITÚRGICA 

PARA FEVEREIRO: VERDE 

 

 

 
Contato com bispo: 

 e-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

 

 

 

 

LAR – LUGAR DE SALVAÇÃO 
 

“...desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa”. 
Lucas 19.5b 

TEXTO BÍBLICO   LUCAS 19.1-10 
 

INTRODUÇÃO 
o Zaqueu era um homem: 
a. Exercia um cargo desprezível – um cobrador de impostos; 
b. Mal visto pelas pessoas de boa fama; 
c. Rico, e sua riqueza era suspeita de ter sido mal adquirida; 
d. Excêntrico – ou não teria trepado na árvore; 
e. Bem longe de ser uma pessoa de consideração. 
 
o Jesus Cristo vira para este homem e diz: “Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa” 

(Lucas 19.5). 
o Jesus também está dizendo a você: “eu quero ficar hoje na tua casa”. 
o Você vai deixar Jesus entrar na sua casa, no seu lar? 

o ELE quer fazer do seu lar um lugar de salvação. 
DESENVOLVIMENTO 

 Que necessidades teve o Salvador teve para visitar a casa de Zaqueu? 

 Ele sentiu uma urgente necessidade de: 

a. Um pecador que aceitasse a sua misericórdia; 

b. Uma pessoa que ilustrasse a soberania da sua escolha; 

c. Um caráter cuja conversão engrandeceria sua graça; 

d. Um hospedeiro que recebesse com cordialidade; 

e. Um caso que divulgasse a grandeza do seu Evangelho (versículos 9 e 10). 

 

 E nós, também temos as mesmas necessidades de Zaqueu? 

a. Queremos nós recebe-lo hoje? _Zaqueu apresentou-se a Jesus; 

b. Recebê-lo-emos cordialmente? _Zaqueu o recebeu com gosto; 

c. Recebê-lo-emos apesar da critica dos outros? _Os assistentes murmuravam; 

d. Recebê-lo-emos como Senhor? _Zaqueu disse: “Eis, Senhor”; 

e. Recebê-lo-emos para por nossos bens à sua disposição? (versículo 8) 

 

 Quando o Senhor Jesus vem para pousar em nossa casa precisamos: 

a. Precisamos preparar-nos para enfrentar a oposição familiar; 

b. Precisamos acabar com tudo que não lhe agrada; 

c. Precisamos deixar de admitir quem entristeça nosso hóspede celestial; 

d. Precisamos permitir-lhe governar nossa casa sempre e inteiramente; 

Precisamos permitir-lhe servir-se de nós como instrumentos para o progresso do seu reino. 
CONCLUSÃO 

o Jesus Cristo quer habitar com você em seu lar; 
o Ele deseja fazer do seu lar um lugar de paz, um lugar de salvação; 
o Permita Jesus entrar na sua casa, entrar no seu lar, entrar na sua vida e transformar o seu lar em um 

LUGAR DE SALVAÇÃO. 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre: 
Descredenciamento 

de Igreja Local: 
 
 

Art. 51 – Uma Igreja Local é 
descredenciada pela COREAM 

ou pelo Concílio Regional: 
 
 

I – se o número de membros 
decrescer, tornando-se 

impossível o funcionamento 
dos Ministérios citados no 

Art. 50, inciso II; 
 
 

II – se a disponibilidade de 
pessoal e recursos financeiros 

forem insuficientes para sua 
manutenção e não houver 

outras igrejas locais que 
arquem com suas despesas. 

 
 

Parágrafo único: A igreja local 
descredenciada tem seus 

membros arrolados em outra 
igreja local podendo voltar a 
ser uma congregação ou um 

ponto missionário nos termos 
de resolução da COREAM ou 

do Concílio Regional, após 
parecer do distrito a que 

pertence. 
 

AVISO: 
Segue um esboço de sermão 
que poderá ser pregado nos 

trabalhos da igreja local 
sobre “LARES DE PAZ”. 

É uma experiência baseada na 
vida de Zaqueu e seu 

encontro com o Senhor Jesus 
Cristo. 

  

Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, 2006. 
MacNair, S. E., A Bíblia Explicada, CPAD, 4ª Edição, Rio de Janeiro, 1983. 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

01 Dia do Publicitário 
02 Dia do Agente Fiscal 
05 Dia do Datiloscopista 
07 Dia do Gráfico 
10 Dia do Atleta Profissional 
11 Dia do Zelador 
13 Dia Mundial do Rádio 
16 Dia do Repórter 
19 Dia do Esportista 
20 Dia Mundial da Justiça Social 
21 Término do Horário de Verão/Dia Nacional do Imigrante 

Italiano/Dia Internacional da Língua Materna 
24 Promulgação da Primeira Constituição Republicana 
25 Dia da Criação do Ministério das Comunicações 
27 Dia do Agente Fiscal da Receita Federal/Dia do Livro Didático 
29 Dia Mundial da Doença Rara 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

 

EM FEVEREIRO DE 2016 – CAMPANHA REGIONAL LARES DE PAZ 

 

 

 


