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A LITURGIA DO CULTO E DA VIDA
...continuação...

1MINISTERIAIS
REGIONAIS: Neste mês
de maio teremos no
Distrito Zona da Mata e
Leste da Zona da Mata:
19, 20 e 21 de maio. No
Distrito Serra da
Mantiqueira e Sul de
MG: 26, 27 e 28 de
maio.

2ESTATÍSTICAS
REGIONAIS: já fazem 4
(quatro) meses que o
prazo encerrou.
Colabore com a região
e entregue a sua
estatística até o dia 25
de maio de 2015.

3-

COR LITÚRGICA
PARA MAIO:
BRANCO/AMARELO

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

“E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam
pelos apóstolos” (Atos 2.43).
4.
Como decorrência da necessidade de ordem, deve-se ter
clara a compreensão das partes essenciais do culto cristão, sem as quais
este se descaracteriza e deixa de ser culto, e deixa de ser cristão. A
estrutura fundamental do culto cristão é trinitária:
a)
Num primeiro momento, a igreja se apresenta na presença
de Deus, o Pai, para adorá-lo.
b)
A santidade de Deus é tamanha que revela as imperfeições
humanas de tal modo que todos se reconhecem pecadores e carentes da
graça de Deus, que é oferecida na pessoa do Filho: Jesus Cristo é o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, é, também, o Verbo
que se fez carne, a Palavra de Deus encarnada, que habita entre nós e dá a
sua vida (seu corpo e seu sangue) em favor da humanidade. Assim, a igreja
recebe o perdão, ouve a proclamação do Evangelho e realiza o memorial
anunciando a morte de Jesus até que ELE venha.
c)
Finalmente, pela ação e inspiração do Espírito Santo, a
comunidade de fiéis é capaz de compreender a Palavra de Deus, ouvir seu
desafio missionário e dispor-se para o serviço ao povo.
De acordo com as Normas do Ritual da Igreja Metodista, o “culto
público, promovido pela Igreja, é uma parcela do serviço total do povo de
Deus, no qual o Senhor vem ao seu encontro, requer a sua adoração,
mostra-lhe o seu pecado, perdoa-lhe quando se arrepende, confia-lhe a sua
mensagem e espera sua resposta em fé, gratidão, amor e obediência”
(Cânones 2002/parte geral, art. 7º).
A Igreja Metodista estabelece, portanto, a seguinte ordem para o
Culto: Adoração, Confissão, Louvor, Edificação, Ação de Graças e
Dedicação. O Pai glorificado na Adoração, que também nos chama ao
arrependimento; a comunidade confessa ao Pai os seus pecados e recebe,
pelos méritos do Filho, o perdão; em resposta e gratidão pelo perdão,
louva a seu Salvador e dispõe-se para ouvir a sua Palavra; essa Palavra
recorda os atos salvíficos de Deus em Cristo e culmina com o sacramento

O que dizem os
CÂNONES sobre o
reconhecimento da
igreja local:
Art. 50 – Um Ponto Missionário ou
Congregação é organizado em
igreja local, por iniciativa sua, do
Concílio Local ou da própria
comunidade do Ponto
Missionário ou Congregação,
mediante o credenciamento do
Concílio Regional, obedecendo
os seguintes critérios:
I. Ser capaz de exercer atos de
piedade e obras de misericórdia;
II. Ter em funcionamento pelo
menos os ministérios das áreas
Missionária, Administrativa, de
Educação, de Ação Social e de
Trabalho com Crianças;
III. Ter disponibilidade de pessoal e
de recursos financeiros para o
seu funcionamento, inclusive
remuneração pastoral e quotas
orçamentárias;
IV. Manter, pelo menos, 1 (uma)
Escola Dominical em pleno
funcionamento, com, no
mínimo, 4 (quatro) classes para
atender crianças, juvenis, jovens
e adultos.
§1º- A organização de um Ponto
Missionário ou Congregação em
igreja local deve receber parecer
do SD.
§2º- O Concílio Regional pode
criar igrejas em condições
diversas das indicadas neste
artigo, por iniciativa própria ou
por proposta do Bispo/a
Presidente, desde que razões
assim o justifiquem e que uma
ou mais igrejas locais se
responsabilizem pela sua
manutenção.
§3º- Congregações e Pontos
Missionários fazem parte da
organização de uma igreja
local e sua criação é
regulamentada pelo Concílio
Regional.

eucarístico memorial; por fim, movida pelo Espírito Santo, a igreja se
dispõe no altar de Deus para cumprir a missão que recebeu de Cristo, bem
como apresenta suas orações em favor de todos os que sofrem.

Datas Comemorativas em Maio
01
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Dia do Trabalho/Dia do Seminarista
Dia do Taquígrafo/Dia Nacional do Ex-combatente
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa/Dia do Sertanejo
Dia dos Meios de Comunicação Social/Dia do Calculista Estrutural
Dia da Comunidade/Dia do Artista Pintor/Dia Nacional do
Expedicionário
Dia do Cartógrafo
Dia do Silêncio/Dia do Oftalmologista
Dia Internacional da Cruz Vermelha/Dia do Artista Plástico/Dia do
Profissional de Marketing/Dia da Vitória
Dia da Europa
Dia das Mães/Dia da Cavalaria/Dia do Campo
Dia da Integração do Telégrafo no Brasil
Dia Mundial do Enfermeiro
Dia da Abolição da Escravatura (1888)/Dia da Fraternidade Brasileira
Dia Internacional das Famílias/Dia do Assistente Social
Dia do Gari
Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações/Dia da
Constituição
Dia dos Vidreiros/Dia Internacional dos Museus
Dia dos Acadêmicos do Direito
Ascensão do Senhor/Dia do Comissário de Menores
Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley (1738)/Dia da Língua
Nacional
Dia do Apicultor
Dia da Juventude Constitucionalista
Dia da Experiência Religiosa de John Wesley (1738)/Dia da
Infantaria/Dia do Datilógrafo/Dia do Detento/Dia do Telegrafista
Dia da Indústria/Dia do Massagista/Dia do Trabalhador Rural
Dia Nacional do Bombeiro
Dia do Profissional Liberal
Dia do Estatístico/Dia do Geógrafo
Dia das Bandeiras/Dia do Geólogo
Dia Mundial das Comunicações Sociais/Dia do Comissário de Bordo

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

CAMPANHA REGIONAL – CASAS DE PAZ

