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Avisos diversos:
1-

MINISTERIAIS
REGIONAIS: Neste
semestre teremos em
todos os distritos
nosso Encontro
Distrital com pastores
e pastoras. Teremos
05 Encontros Distritais
de Pastores e Pastoras
na seguintes datas:
1º - Distrito Vale do
Aço e Vale do Rio Doce:
07, 08 e 09 de abril;
2º - Distrito Zona da
Mata e Leste da Zona da
Mata: 19, 20 e 21 de
maio;
3º - Distrito Serra da
Mantiqueira e Sul de
MG: 26, 27 e 28 de
maio;
4º - Espírito Santo (4
Distritos): 09, 10 e 11
de junho;
5º - Distrito Norte e
Sul de Belo Horizonte:
16, 17 e 18 de junho.

2-

COR LITÚRGICA
PARA MARÇO:
VIOLETA/ROXO

Contato com bispo:
e-mail:
bispo@4remetodista.org.br
Telefone: 31.3241-4459

Belo Horizonte, março de 2015.

O QUE NOS MOVE PARA O CULTO
“Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei
hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que
estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais;
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24.15).
Os cultos em nossos dias atuais tem sofrido forte tendência para se
tornarem superficiais e simplificados, pois na maioria deles há somente um
momento de louvor e ministração da Palavra; isto traz um grande
empobrecimento de vários aspectos do culto, pois o povo de Deus não vai
ao templo somente para louvar e ouvir a Palavra de Deus; o povo de Deus
vai ao templo para rasgar o seu coração e confessar seus pecados
(CONFISSÃO), para adorar ao Senhor em Espírito e em verdade
(ADORAÇÃO); o povo de Deus vai para agradecer as bênçãos que tem
recebido em sua vida, família e comunidade de fé (AÇÃO DE GRAÇAS), para
louvar ao Senhor com vigor, alegria, quebrantamento (LOUVOR) e ouvi a
sua voz falando ao seu coração (PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA).
Nossa motivação para participar do Culto á Deus não é buscar
bênçãos, pois elas fazem parte da nossa vida e precisamos delas, mas não
servimos ao Senhor pelas bênçãos. As bênçãos de Deus são consequências
e não essências em nossa caminhada de Fé. Se não tem bênçãos então eu
não servirei a Deus? _Posso passar por situações e problemas difíceis como
muitos no passado já passaram, mas continuarei servindo ao Senhor que é
o autor da minha fé, ELE é o meu Senhor e Salvador.
Eu vou ao Culto para servir e adorar a esse Deus que é o meu pastor
e me prometeu que “ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu
não deveria temer, porque ELE está comigo” (Salmos 23.4). Independente
do que virá, ELE é o meu Senhor e o meu Salvador que está sempre comigo
e é Deus forte e poderoso em minha vida; “nada poderá me separar do
amor de Deus em Cristo Jesus!”
É importante revermos nossa caminhada litúrgica, pois nosso modo
de cultuar a Deus é a maneira de expressar aquilo que faz parte da nossa
vida. Cuidado com o tipo de liturgia que você está cultuando a Deus; eu

O que dizem os
CÂNONES sobre a
Missão da Igreja
Metodista:

Art. 2º – DA MISSÃO: A Missão da
Igreja Metodista é participar da
ação de Deus no seu propósito de
salvar o mundo.

Parágrafo único: A Igreja
Metodista cumpre a sua
Missão:
a)
Realizando o Culto de
Deus, pregando a sua Palavra,
ministrando os Sacramentos,
promovendo a fraternidade e a
disciplina
cristãs
e
proporcionando
a
seus
membros
meios
para
alcançarem uma experiência
cristã progressiva, visando ao
desempenho
de
seu
testemunho e serviço no
mundo;
b)
Prestando serviços de
mensagens,
sermões,
palestras, orações, por todos
os meios de comunicação
disponíveis e atendimento
pastoral;

c)
Ministrando Educação
Cristã, Teológica e Secular, em
todos os graus e níveis e
prestando serviços de ação
comunitária, filantrópica e
beneficente, por intermédio de
sua regiões eclesiásticas e
missionárias, de suas igrejas,
instituições
e
órgãos
especializados
por
ela
organizados, instituídos ou
mantidos.

diria que não há nenhuma prática de culto sem liturgia, então tenhamos o
cuidado quando estamos levando o povo para cultuar ao nosso Deus.

Datas Comemorativas - Março
02
07
08
10
12
14
15
19
20
21

22
23
26
27
28
29
30
31

Dia da Morte de John Wesley (1791)/Dia Nacional do Turismo
Dia do Fuzileiro Naval/Dia Mundial de Oração
Dia Mundial da Mulher
Dia do Sogro/Dia do Telefone
Dia do Bibliotecário/Dia da Confederação das SS.MM.MM
Dia do Vendedor de Livros/Dia Nacional da Poesia/Dia dos Animais
Dia da Escola/Dia Mundial do Consumidor/a/Dia da Mocidade Metodista
Dia do Carpinteiro e do Marceneiro
Dia Internacional da Felicidade
Dia Universal do Teatro/Dia Mundial da Terra/Dia Internacional contra a
Discriminação Racial/Dia Internacional da Síndrome de Down/ Dia
Internacional das Florestas e das Árvores
Dia Mundial da Água
Dia da Meteorologia
Dia do Cacau
Dia do Circo
Dia do Diagramador/Dia do Revisor
Dia da Morte de Charles Wesley (1788)
Dia Mundial da Juventude
Dia da Saúde e Nutrição/Dia da Integração Nacional

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

CAMPANHA REGIONAL – CASAS DE PAZ

