
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, abril de 2015. 

Avisos diversos: 

 
1- MINISTERIAIS 

REGIONAIS: Nosso 

primeiro será nos 

Distritos Vale do Aço e 

Vale do Rio Doce: 07, 

08 e 09 de abril. 

 

 

 

2- ESTATÍSTICAS 

REGIONAIS: quem 

ainda não entregou vai 

receber uma carta, pois 

encontra-se com as 

mesmas atrasadas. O 

prazo final já encerrou, 

vamos colocar a 

estatística da nossa 

igreja local em dia. 

 

 

 

 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA ABRIL: 

BRANCO/AMARELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato com bispo: 

 e-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

A LITURGIA DO CULTO E DA VIDA 
 
 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do 

pão, e nas orações” (Atos 2.42). 

 

Todas as semanas, a Igreja se reúne para cultuar a Deus, mas poucas 

vezes para a fim de refletir sobre o sentido de sua prática e pensar sobre o 

significado desse ato. Por isso, a Carta Pastoral do Culto da Igreja em 

Missão ganha relevância e se torna tão pertinente para nossa saúde 

espiritual. É fundamental que todos os metodista sejam conscientizados do 

significado, do conteúdo e das implicações para a missão, que envolvem o 

culto. 

1) O centro do culto é Deus: é ELE quem dá o primeiro passo e 

toma iniciativa de vir ao nosso encontro. O culto é uma atitude e uma 

atividade constantes do povo de Deus, que, em comunhão e resposta à 

iniciativa divina, presta seu serviço de adoração para sua honra e glória 

(Atos 2.42-47; 26.7). O culto cristão não é um ato programado para 

satisfazer necessidades de caráter individualista, homenagear qualquer 

pessoa ou fortalecer qualquer organização terrestre, nem tampouco para 

cumprir ordens eclesiásticas, mas sim para glorificar e render graças a Deus 

na unidade da fé e em espírito e verdade. 

2) A comunhão com Deus e com os fiéis, celebrada no culto, 

prepara a Igreja para a missão: o culto tem uma dimensão horizontal e 

outra vertical. A dimensão vertical é contemplada pelos atos de piedade 

realizados pelos filhos e filhas de Deus por meio das orações, das ações de 

graças, dos louvores, das meditações, da leitura das Escrituras, etc. A 

dimensão horizontal é contemplada pelas obras de misericórdia realizadas 

pela igreja quando ela se abre para a missão e o serviço ao povo, por meio 

do socorro prestado aos que sofrem as dores do corpo, da alma e do 

espírito. O culto é, a um só tempo, um chamado e um envio: chamado à 

comunhão com Deus e com seu povo e um envio para o serviço, 

especialmente aos mais necessitados. 

3) O culto se desenvolve por meio da liturgia: a Bíblia oferece 

várias orientações práticas sobre como deve ser o culto. Essas orientações 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre as 

Doutrinas da Igreja 

Metodista: 
 

 

Art. 4º – DAS 
DOUTRINAS: A Igreja 

Metodista adota 
princípios de fé aceitos 

pelo metodismo 
universal, os quais têm 

por fundamento as 
Sagradas Escrituras do 

Antigo e Novo 
Testamentos, 

testemunho escrito da 
revelação divina, dado 
por homens movidos 
pelo Espírito Santo, as 

quais contêm tudo 
quanto é necessário 
para a salvação e são 

suficiente regra de fé e 
prática para os cristãos. 

§ 1º- A tradição 
doutrinária metodista 
orienta-se pelo Credo 

Apostólico, pelos Vinte 
e Cinco Artigos de 

Religião do Metodismo 
histórico e pelos 
Sermões de João 

Wesley e suas Notas 
sobre o Novo  
Testamento. 

 
§ 2º- A doutrina social 
da Igreja Metodista se 

expressa no Credo  
Social. 

 

podem ser sintetizadas na palavra do apóstolo que diz: “tudo seja feito 

com decência e ordem”(1 Coríntios 14.40). 

Datas Comemorativas - Abril 
01 Dia da Semana Santa – Quarta-feira Santa 

02 Dia da Semana Santa – Quinta-feira Santa/Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo/Dia Internacional do Livro Infantil 

03 Dia de sexta-feira Santa – Paixão de Cristo 

04 Dia da Semana Santa – Sábado Santo/Dia Nacional do Parkinsoniano 

05 Domingo de Páscoa – Ressurreição de Cristo 

06 Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz 

07 Dia do Corretor/Dia do Jornalista/Dia Mundial da Saúde/Dia do 
Médico Legista 

08 Dia da Natação/Dia Mundial do Combate ao Câncer 

09 Dia Nacional do Aço 

10 Dia da Engenharia 

11 Dia do Infectologista 

12 Dia do/a Pastor/a Metodista/Dia do Obstetra 

13 Dia do Hino Nacional Brasileiro/Dia do Office-boy 

14 Dia Mundial do Café 

15 Dia Mundial do Desenhista/Dia Nacional da Conservação do Solo 

16 Dia Mundial da Voz 

17 Dia Mundial do Hemofílico 

18 Dia de Monteiro Lobato/Dia do Amigo 

19 Dia do Índio/Dia do Exército Brasileiro 

20 Dia do Diplomata 

21 Dia de Tiradentes/Dia do Metalúrgico/Dia da Polícia Civil e Militar 

22 Dia do Descobrimento do Brasil/Dia da Força Aérea Brasileira 

23 Dia Mundial do Escoteiro/Dia do Serralheiro/ Dia Mundial do Livro 

24 Dia do Penitenciário/Dia Internacional do Milho 

25 Dia da Contabilidade 

26 Dia da Prevenção e Combate à Hipertensão/Dia do Goleiro 

27 Dia da Empregada Domestica/Dia do Sacerdote 

28 Dia da Educação/Dia da Sogra 

30 Dia do Ferroviário 

 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

CAMPANHA REGIONAL – CASAS DE PAZ 

 

 


