
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 

 
1- MINISTERIAIS 

REGIONAIS: Neste mês 

de JUNHO teremos no 

Distrito Sul de BH e 

Norte de MG e no 

Distrito Norte de BH: 

16, 17 e 18 de junho. 

Nos Distritos Sul/ES, 

Norte/ES, Centro/ES e 

Litoral do ES: 30.06, 

01.07 e 02.07 

 

 

 

2- 42º CONCÍLIO 

REGIONAL: acontecerá 

nos dias 12, 13, 14 e 

15 de novembro de 

2015 nas dependências 

do SESC – VENDA 

NOVA – Rua Maria 

Borboleta, s/nº, Bairro 

Novo Letícia, Belo 

Horizonte, MG. Faça a 

seu pagamento e do/a 

delegado/a pelo GI em 

até 5 (cinco) vezes sem 

juros. Colabore com a 

região. 

 

 

 

 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA JUNHO: VERDE 

 

 

 

Contato com bispo: 

 e-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

A LITURGIA – MOMENTOS DA VIDA 
...continuação... 

 

“E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam 

pelos apóstolos” (Atos 2.43). 

 

1. ADORAÇÃO: é o reconhecimento de Deus e Sua presença. Ao 

adorar, a igreja expressa esse reconhecimento, não para satisfazer uma 

necessidade divina, mas como expressão da necessidade que temos da Sua 

presença. A adoração marca o momento do encontro do povo de Deus com 

seu Senhor. Um encontro espontâneo e cheio de significado. Adoração tem 

a conotação de “curvar-se”, de “reverência”, de “proteção”, etc. Os 

homens e mulheres aproximam-se de Deus de forma humilde diante da 

majestade divina (Gênesis 24.52; 2 Crônicas 7.3). Portanto, adorar significa 

atribuir valor supremo a Deus, pois só Ele é digno desse reconhecimento. 

Adorar é, principalmente, glorificar a Deus por aquilo que Ele é: 

onipotente, onisciente, onipresente, santo, justo, misericordioso, bondoso, 

amoroso, etc. Na adoração, o povo fala a Deus a respeito da Sua grandeza e 

do Seu poder. E pode fazer isso por meio de orações, cânticos, leituras 

bíblicas ou mesmo do simples silêncio. 

 

2. CONFISSÃO: uma decorrência natural da adoração – que é o 

encontro com a santidade, a perfeição e a luz de Deus – é o fato de ficarem 

evidentes as falhas e imperfeições dos adoradores. Diante do que Deus é, 

percebemos o que deixamos de ser. Isso conduz a um momento de exame de 

consciência, orientado pela leitura da Palavra de Deus. Esse momento não deve 

ser suprimido da ordem de culto, pois, quanto mais atingidos formos pela Graça, e 

plenos da presença do Espírito Santo, mais convencidos ficamos dos nossos 

pecados, da justiça e do juízo (João 16.8). Há uma dupla dimensão na confissão: o 

reconhecimento do pecado individual e o reconhecimento do pecado comunitário 

(Isaías 6.5). Cabe, portanto, um momento de confissão individual, silenciosa, e 

uma outra expressão pública de confissão coletiva. Esse momento é 

acompanhado de uma declaração de perdão, preparando, assim, a congregação 

para exultar em louvor. Na confissão, o povo fala a Deus sobre seus pecados e 

ouve a voz amorosa e compassiva do Pai, que , pela mediação de Cristo, nos 

purifica de toda a iniquidade e de toda a injustiça (1 João 1.9). 

No mês de Julho, bem como nos próximos meses, continuaremos a 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre a 

Previdência Social: 
 

Art. 227 – Todos os 
membros clérigos em 

atividade na Igreja 
Metodista são 

contribuintes obrigatórios 
da previdência social 

oficial, em equiparação ao 
regime do trabalhador 

autônomo ou outro que a 
lei vier a determinar. 

§1º- Os membros clérigos 

são regidos em suas 

relações com a previdência 

social oficial pela legislação 

federal.  

§2º- A contribuição 

destinada ao órgão de 

previdência social oficial é 

de responsabilidade 

pessoal do membro 

clérigo. 

 

ATENÇÃO PARA O 

PARÁGRAFO &5º: os 

membros clérigos, 

vinculados ativamente ao 

sistema de previdência 

interna da Igreja Metodista 

e que deixam de recolher 

12 (doze) contribuições 

mensais consecutivas, 

perdem todos os seus 

direitos. 

 

Que todos os pastores e 

pastoras metodistas 

estejam em dia com suas 

contribuições em 2015. 

Todas as reuniões do MAE 

e COREAM são verificadas 

as mesmas. 

falar sobre os outros momentos importantes da Liturgia: LOUVOR, EDIFICAÇÃO, 

SANTA CEIA E DEDICAÇÃO. 

 

DATAS COMEMORATIVAS - JUNHO 

01 Semana Mundial do Meio Ambiente/Dia da Imprensa 

03 Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade 
Social 

04 Corpus Christi 

05 Dia Mundial do Meio Ambiente/Dia da Ecologia 

06 Dia do Expositor Cristão 

08 Dia do Oceanógrafo/Dia do Citricultor/Dia Mundial dos Oceanos 

09 Dia da Imunização/Dia do Porteiro/Dia do Tenista/Dia Nacional de 
Anchieta/Dia Internacional dos Arquivos 

10 Dia da Artilharia 

11 Dia da Marinha Brasileira/Dia do Educador Sanitário 

12 Dia dos Namorados/Dia do Correio Aéreo Nacional/Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil 

13 Dia do Turista 

14 Dia do Solista/Dia Mundial do Doador de Sangue 

15 Dia do Paleontólogo 

17 Dia do Nascimento de John Wesley (1703)/Dia do Funcionário 
Público Aposentado/Dia Mundial de Combate à Desertificação 

18 Dia do Químico/Dia da Imigração Japonesa 

19 Dia do Cinema Brasileiro/Dia do Migrante 

20 Dia do Revendedor/Dia do Vigilante/Dia do Refugiado 

21 Dia do Mídia/Dia do Profissional de Mídia/Dia do Aperto de Mão/Dia 
Mundial do Skate/Dia do Intelectual/Inicio do Inverno 

22 Dia do Orquidófilo/Dia do Aeroviário 

23 Dia Mundial do Desporto Olímpico/Dia do Atleta Olímpico/Dia do 
Desporto/Dia do Lavrador 

24 Dia do Observador Aéreo/Dia do Caboclo 

25 Dia do Cotonete/Dia do Imigrante 

26 Dia Nacional de Combate ás Drogas/Dia Internacional de Apoio as 
Vitimas de Tortura/Dia do Professor/a de Geografia 

27 Dia Nacional do Vôlei/Dia Nacional do Progresso 

29 Dia do Pescador/Dia do Dublador/Dia do Telefonista 

30 Dia do Caminhoneiro 

 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

CAMPANHA REGIONAL – CASAS DE PAZ – SEGUNDA FASE 

TREINAMENTO DAS EQUIPES E ALVOS DAS CASAS DE PAZ 

 

 


