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Avisos diversos:
120 CONCÍLIO
GERAL DA IGREJA
METODISTA: será na
Escola de Missões da
Igreja Metodista em
Serra do Capim,
Teresópolis.
Acontecerá entre os
dias 03 a 10 de julho
de 2016.
“VÁ PARA ÁGUAS
PROFUNDAS”: esse guia
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devocional foi criado para
oração, reflexão e o agir.
São 32 mensagens
pastorais nos preparando
para o 20 Concílio Geral
da Igreja Metodista. As
mensagens devocionais
iniciam-se no dia 10 de
junho de 2016 e
terminam no dia 11 de
julho de 2016. Participe
dessa campanha
adquirindo par sua igreja
local esse Manual com a

Angular Editora – (11)
2813-8600 ou pelo
site:
www.angulareditora.com.br
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COR LITÚRGICA
PARA MAIO:
BRANCO/AMARELO

Contato com bispo:

E-mail:
bispo@4re.metodista.org.br
Telefone: 31.3241-4459

Belo Horizonte, Maio de 2016

A IGREJA DOS NOSSOS SONHOS
“Jesus respondeu, e disse-lhes: Derribai este templo, e em três dias o
levantarei”.
João 2.19
Cerca de duas décadas atrás, muitos deixaram de acreditar na Igreja
como instituição. Alguns diziam: “a Igreja está fadada à falência”; outros afirmam:
“a Igreja, como instituição, não vai durar muito tempo”.
Desde aquela época, tenho pensado em como levar os leitores ao
entendimento da importância da igreja local, como comunidade centrada na fé
em Jesus Cristo, e no seguimento da sua pessoa. Assim, esta obra nasceu do
sonho de recuperar o valor da Igreja como agência do Reino de Deus, reunida em
torno da Palavra e sempre vivificada pelo Espírito Santo.
Recentemente, foi lançado no Brasil o livro do teólogo católico Hans Kung
intitulado “A Igreja tem Salvação?” (Paulus, 2012). “Diante da presente situação,
não posso calar com responsabilidade”, diz Kung. A Igreja Católica está doente,
talvez doente de morte. Retrógada, fixada no elemento masculino, euro-centrada
e arrogando-se detentora da única verdade: assim se posiciona a Igreja Católica e,
se continuar assim, ela não vai sobreviver.
Em ralação á Igreja Evangélica, eu não tenho o mesmo olhar pessimista,
como Hans Kung em relação à sua Igreja. Cultivo pela Igreja uma imagem nobre
demais para ter algum temor de que ela não vá sobreviver. É óbvio que existe um
diagnóstico seríssimo, de ordem teológica e de personalismo exacerbado, com
vistas a certa convalescença no horizonte. Esta Igreja é peregrina na conversão e
reforma contínua; vive em comunhão com Jesus, preparando-se desde já para a
glória futura. De tempo em tempo ela vai se “reconvalescendo” – ganhando novas
forças – e seguindo triunfante. Sua pujança espiritual torna-a capaz de se
transformar, realizando sempre novas reformas, a partir das comunidades locais.
Essa pujança é mantida pelo Espírito Santo transformador de Deus. Tenho
constatado, portanto, o quanto esta Igreja é capaz de mudar. É capaz de ouvir o
mundo e propor mudanças concretas. É capaz, também, de ser a grande
alternativa para o futuro promissor do mundo.
Ricardo Agreste, pastor presbiteriano, escreveu um livro com o seguinte
título: “Igreja? Tô fora!”. O autor quis chocar mesmo. Sua análise é sensata.
Afirma que, na atualidade, podemos identificar o crescente interesse das pessoas
pelo assunto “espiritualidade”. As pessoas se mostram interessadas em conhecer
mais acerca dos princípios de Deus e da vida e ensinamentos de Jesus. No
entanto, quando o assunto é “Igreja”, a história muda drasticamente.
A questão crucial é que não estamos refletindo em nossas práticas
comunitárias o verdadeiro sentido da razão de ser da Igreja. O primeiro passo
nessa direção é ter uma visão do que a igreja pode. Isso é sempre fascinante. A
Igreja é uma comunidade autêntica de fé que visa a alcançar os perdidos pelo
testemunho do Evangelho de Cristo. (...continua no próximo número...)

O que dizem os
CÂNONES sobre
O Concílio Local:
Art. 54 – O Concílio Local é o
órgão deliberativo e
administrativo da igreja
local.
Subseção I
Da Composição do Concílio
Local
Art. 55 – O Concílio Local
compõe-se dos membros
leigos inscritos no Rol de
Membros da igreja local.
Subseção II
Da Competência do Concílio
Local
Art. 56 – Compete ao
Concílio Local:
I- Inteirar-se e posicionar-se,
à vista da realidade da
comunidade local e na
perspectiva da Missão,
sobre o desempenho e a
situação da igreja local, em
todas as suas áreas, com
base no relatório conjunto
do/a Pastor/a e da
Coordenação Local de
Ação Missionária (CLAM),
no qual se incluem os
dados dos demais órgãos e
instituições da igreja local.

Encontro Regional de
Pastores/as e Famílias
Pastorais: dias 12, 13 e 14 de
novembro de 2016 no SESC de
Guarapari/ES
Faça a sua inscrição pelo site da
nossa região.
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Dia do Trabalho/Dia do/a Seminarista/Dia da Literatura Brasileira
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa/Dia do Parlamento/Dia Mundial do Solo/ Dia Nacional
do Taquígrafo/Dia do Sertanejo/ Dia do Pau-Brasil
Dia dos Meios de Comunicação Social
Dia da Língua Portuguesa e da Cultura/Dia Nacional do Líder Comunitário/Dia Nacional das
Comunicações/Dia do Expedicionário
Dia da Matemática/Dia do Cartografo/
Dia do Silêncio/Dia do Oftalmologista
Dia das Mães/Dia do Profissional de Marketing/Dia do Artista Plástico/Dia Internacional da
Cruz Vermelha/Dia do Pintor
Dia do Guia de Turismo/Dia do Campo/Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus
Dia Internacional da Enfermagem/Dia do Engenheiro Militar
Dia da Abolição da Escravatura (1888)/Dia do Automóvel/Dia do Zootecnista/Dia da
Fraternidade/Dia Nacional do Chefe de Cozinha
Dia Continental do Seguro
Pentecostes/Dia do Discipulado/Dia Internacional da Família/Dia do Gerente Bancário/Dia do
Assistente Social
Dia do Gari
Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação
Dia dos Vidraceiros/Dia Internacional dos Museus
Dia do Físico/Dia dos Acadêmicos de Direito/Dia do Estudante de Direito/Dia do Defensor
Público
Dia da Faculdade de Teologia (1889)/Dia do Pedagogo/Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de
Enfermagem
Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley (278 anos)/Dia da Língua Nacional
Dia do Apicultor/Dia Internacional da Biodiversidade/Dia do Abraço
Dia da Experiência Religiosa de John Wesley (278 anos)/Dia da Infantaria/Dia do
Datilógrafo/Dia do Telegrafista/Dia do Detento/Dia Nacional do Café
Dia da Indústria/Dia do Massagista/Dia Nacional da Adoção/Dia do Trabalhador Rural/Dia
Internacional da Criança Desaparecida/Dia da Costureira/Dia do Desafio/Dia Nacional do
Respeito ao Contribuinte
Corpus Chisti/Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
Dia Nacional da Mata Atlântica/Dia do Profissional Liberal/Dia do Serviço de Saúde/Dia
Mundial dos Meios de Comunicação
Dia do Ceramista/Dia Nacional da Luta pela Redução da Mortalidade Materna
Dia do Estatístico/Dia do Geógrafo/Dia Mundial da Energia/Dia Internacional dos Soldados da
Paz das Nações Unidas
Dia do Geólogo/Dia do Decorador
Dia do Comissário de Bordo/Dia Mundial de Luta contra o Tabaco/Dia da Aeromoça

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua
igreja local.
EM MAIO DE 2016 – CAMPANHA REGIONAL LARES DE PAZ
ESTABELECIMENTO DOS LARES DE PAZ NAS CASAS DOS VISITANTES
PARA GRANDE COLHEITA

