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O QUE É QUARESMA

Avisos diversos:
1CAMPANHA
REGIONAL “LARES DE
PAZ”: neste mês de
março iniciamos os
treinamentos das
duplas
“SEMEADORES/AS DE
PAZ” em nossas igreja
locais. O Material que
estamos utilizando está
em nosso Manual da
Campanha Lares de
Paz. Depois de orarmos
por todo o mês de
fevereiro, você agora
vai desafiar os irmãos e
irmãs da sua igreja
local para serem
“SEMEADORES/AS DE
PAZ” e depois de
treinamento, visitarem
Lares e levar a Palavra
de Jesus a muitos
corações. Adquira
nosso material através
da página da nossa
região:

“E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome”.
Mateus 4.2
Quaresma é um período de quarenta dias que antecedem a principal
celebração do cristianismo, a Páscoa. É um período de reflexão, silêncio,
confissão e busca de transformação. Algo que deve fazer parte da nossa vida
cristã e não somente de um período da vida litúrgica.
Este período enfatiza a importância da contrição, do preparo e da conversão.
O início, na Quarta-feira de cinzas, retorna à tradição bíblica do
arrependimento com cinzas e vestes de saco (Jonas 3.5-6). É um momento
oportuno para refletir sobre a confissão e o valor do perdão de Deus.
Sua espiritualidade enfatiza momentos de preparo na história bíblica geral e
da vida de Jesus:
 Quarenta dias de Jesus no deserto (Mateus 4.2; Lucas 4.1);
 Quarenta anos do povo no deserto (Êxodo 16.35);
 Elias em direção ao Horeb (1 Reis19.8).

CORES: ROXO OU LILÁS
Essas cores enfatizam a preparação, a expectativa, a saudade, a contrição e o
arrependimento. Notemos que o roxo é a mistura de uma cor quente – o
vermelho – e uma cor fria – o azul. Isso é representativo da tensão própria
de um período como esse, quando é central a expectativa do “já” e do
“ainda não” do Reino.

www.4re.metodista.org.br

SÍMBOLOS:
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COR LITÚRGICA
PARA MARÇO:
VIOLETA/ROXO
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 Cinzas, referindo-se ao arrependimento;
 Ramos, lembrando a entrada triunfal;
 Coroa de espinhos e cravos, rememorando o sofrimento de Cristo.

SEMANA SANTA:
Inicia-se no domingo de Ramos. Celebração de Cristo como o Messias,
salvador dos pobres, o rei dos humildes. Reflete, passo-a-passo, os últimos
momentos até o ápice da paixão, passando pela instituição da Eucaristia
(Ceia do Senhor), pelo lava-pés, pela traição, prisão e crucificação do Senhor.
Este é o momento da vigília de preparo para a ressurreição.
Sua espiritualidade chama-nos a atenção para os momentos finais de Jesus,
até o ápice de Sua paixão:
 A Santa Ceia (Mateus 26.17-30);

O que dizem os
CÂNONES sobre:
Arrolamento e
Cadastro de
Membros da Igreja
Local:
Art. 52 – A igreja local, como
comunidade de fé, é integrada
pelos membros nela arrolados e
outros, especialmente os
menores batizados e pessoas
que regularmente participam
dos seus trabalhos.
§1º. A igreja local dispõe de um
Livro de Rol de Membros da
igreja local, admitidos à Igreja
Metodista e que a ela estão
vinculados.
§2º. O Livro de Rol de Membros
da igreja local, que não pode ser
alterado ou rasurado, contém os
seguintes dados:
a) Número de registro em
ordem sequencial;
b) Nome por extenso;
c) Sexo;
d) Data e local de
nascimento;
e) Data e modo de
recepção;
f) Alteração de nome;
g) Data e motivo de
desligamento;
h) Observações.
§3º. O Livro de Rol de
Membros da igreja local pode
ser copiado, mediante
autorização prévia da
COREAM, nos termos do Art.
102, inciso XII.
§4º. Cada igreja local organiza
um Cadastro de Metodistas
não arrolados como
Membros, nos termos do
Art. 65, §8º, mas que
integram a comunidade de fé,
participantes habituais do
culto, de Grupos Societários e
de outras atividades
regulares, inclusive crianças e
adolescentes batizados/as.

 O Lava-pés (João 13.1-17);
 Jesus no Getsêmani (Mateus 26.36-46; Marcos 14.26-31);
 O julgamento e a crucificação (Mateus 27; Marcos 15; Lucas 23 e João 19).

SÍMBOLOS:
A coroa e os cravos podem ser conservados; também temos o pelicano, que,
na falta de alimento para seus filhotes, fere-se para alimentá-los com seu
próprio sangue.
COR: ROXO
Particularmente, na sexta-feira, usa-se preto. Essa cor denota a morte e luto.
______________________________________________________________
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Dia Nacional do Turismo/225 anos da Morte de John Wesley
(1791)
Dia Mundial de Oração
Dia do Filatelista Brasileiro
Dia do Fuzileiro Naval
Dia Internacional da Mulher
Dia do Sogro/Dia do Telefone
Dia da Confederação das Sociedades Metodistas de
Mulheres/Dia Mundial contra a Cibercensura/Dia do
Bibliotecário
Dia do Vendedor de Livros/Dia Nacional dos Animais
Dia da Escola/Dia Mundial do Consumidor
Dia do Carpinteiro e do Marceneiro
Dia da Mocidade Metodista/Dia Internacional da
Felicidade/Início de Outono
Dia Mundial do Teatro/Dia Internacional Contra a Discriminação
Racial/Dia Internacional da Síndrome de Down/Dia Internacional
das Florestas e da Árvore
Dia Mundial da Água
Dia Mundial da Meteorologia/Dia do Optometrista
Sexta-Feira da Paixão/Dia da Constituição
Dia do Cacau
Páscoa/Dia do Circo
Dia do Diagramador/Dia do Revisor
228 anos 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.
EM MARÇO DE 2016 – CAMPANHA REGIONAL LARES DE PAZ
TREINAMENTO DOS/AS SEMEADORES/AS DE PAZ

