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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

2-

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

3COR LITÚRGICA
PARA JUNHO: VERDE

Contato com bispo:

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

Belo Horizonte, Junho de 2016

A IGREJA DOS NOSSOS SONHOS (...continua...)
“Jesus respondeu, e disse-lhes: Derribai este templo, e em três dias o
levantarei”.
João 2.19
E, quando esses perdidos são integrados à comunidade local, precisamos
ajudá-los a se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus e dedicados a ele. Somente
assim a igreja local caminha em direção ao que Deus planejou que ela fosse. A visão
do que uma igreja pode é fascinante – uma comunidade autêntica de fé a alcançar
quantidades cada vez maiores de perdidos, ajudando-os a crescerem até se
tornarem, plenamente, seguidores de Jesus Cristo. É nestes termos que Bill Hybels
disse que “a igreja é a esperança do mundo, por intermédio de Jesus”. Essa visão da
igreja faz crescer nosso senso de urgência quanto a expandir o Reino de Deus e ver
um número cada vez maior de perdidos alcançarem a salvação em Cristo.
Que é Igreja? _A palavra “igreja” aparece na Bíblia tanto no singular como
no plural. Geralmente a preferência é feita no singular para revelar o aspecto da
Igreja universal, invisível. Quando a referência é feita no plural, é para mostrar as
igrejas locais: comunidade dos homens e mulheres fiéis que, mediante a profissão
de fé, desfrutam da comunhão cristã, sob o senhorio de Cristo.
Com efeito, o conceito de Igreja universal não tem nada prático; as igrejas
locais são a expressão prática da Igreja universal. Ou seja, Deus utiliza as igrejas
locais para cumprir seu propósito no mundo – salvação. Para alguém ser declarado
membro da Igreja universal não é necessária nenhuma virtude, senão a profissão
exterior da fé e da comunhão, como expressão da conversão interior, do coração.
A Igreja é, em Cristo, sinal e instrumento da íntima união com Deus,
proporcionando ao mundo o ensinamento e cumprindo sua missão universal
salvífica. A referência de Jesus à Igreja, em Mateus 16.18 – “...sobre esta pedra
edificarei a minha igreja”, é no sentido invisível. Um pouco adiante, em Mateus
18.17, Jesus menciona duas vezes a palavra “igreja” com ênfases à igreja local. O
Senhor não deixa de insistir na visibilidade da Igreja, como “espaço” de convivência
do seu povo como corpo, unido pela fé, sob orientação da Cabeça invisível – Jesus.
Por exemplo, no âmbito da Igreja universal ninguém tem conflitos; eles existem na
igreja local. Você nunca leva um problema para ser resolvido na Igreja universal,
mas na comunidade local.
Com efeito, toda igreja local é uma expressão prática da Igreja universal.
Por isso é que a Bíblia ressalta a existência de igrejas, sempre determinando uma
referência geográfica, como a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de
Corinto, etc... Portanto, se tivermos Mateus 16.18, temos que ter também Mateus
18.17; o primeiro não pode existir sem o segundo, pois sem as igrejas locais não
podemos ter Igreja, biblicamente falando.
A Igreja articula duas dimensões: espiritual e histórica. Ela é o lugar do
encontro entre a iniciativa divina e a obra humana; é a presença de Deus no tempo
e na história. É o encontro de dois mundos, onde se evidencia uma tríplice

O que dizem os
CÂNONES sobre
O Concílio Local:
Art. 56 – Compete ao
Concílio Local:
II-

tomar conhecimento, discutir e
aprovar o Plano Local de Ação
Missionária (PLAM), proposto pela
CLAM à vista do Plano para a Vida e a
Missão da Igreja e do Plano Nacional
Missionário, com as linhas de ação,
projetos e orçamento programa,
enviando cópia para o/a Bispo/a
Presidente;
III- reconhecer os dons das pessoas que
se apresentam para exercê-los nos
Ministérios da Igreja Local;
IV- readmitir pessoas ou cancelar nomes
no Livro de Rol de Membros da igreja
local, respeitados os dispositivos
destes Cânones;
V- indagar dos responsáveis sobre a
administração patrimonial e decidir a
respeito da mesma;
VI- eleger, dentre os inscritos no Livro de
Rol de Membros da igreja local:
a) a Comissão de Indicações, eleita sem
indicação e sem debate, que elabora
sob a presidência do/a pastor/a
titular, a lista de nomes a serem
submetidas a votos no Concílio Local;
b) Evangelistas;
c) Os delegados e delegadas ao Concílio
Distrital dentre os membros leigos da
igreja local, conforme o Art. 77,
inciso III, destes Cânones;
d) Os/as delegados/as ao Concílio
Regional, dentre os membros leigos
da igreja local, conforme o Art. 84,
inciso V, destes Cânones;
e) O Conselho Fiscal da igreja local,
composto por 3 (três) membros, dos
quais pelo menos 1 (um/a) deve ser,
preferencialmente, contabilista.

preocupação:
1Fidelidade à sua própria identidade mística conferida por Cristo.
Esta é a sua dimensão invisível da realidade;
2Fidelidade à sua missão, expressando o mistério da Nova Aliança
em Cristo. Aqui está sua incidência histórica visível;
3Fidelidade ao mundo ao redor, prestando serviços espirituais.
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Semana Mundial do Meio Ambiente/Dia da Imprensa
Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social
Dia da Ecologia/Dia Mundial do Meio Ambiente
Dia do Expositor Cristão
Dia do Oceanógrafo/Dia do Citricultor/Dia Mundial dos Oceanos
Dia da Imunização/Dia do Porteiro/Dia do Tenista/Dia Internacional dos Arquivos
Dia da Artilharia
Dia da Marinha Brasileira/Dia do Educador Sanitário
Dia dos Namorados/Dia do Correio Aéreo Nacional/Dia Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil/
Dia do Turista
Dia do Solista/Dia Mundial do Doador de Sangue
Dia do Paleontólogo
Dia do Nascimento de John Wesley (1703)/Dia do Funcionário Público Aposentado/Dia Mundial
de Combate à Desertificação
Dia do Químico/Dia da Imigração Japonesa
Dia do Cinema Brasileiro/Dia do Migrante
Dia do Revendedor/Dia do Vigilante/Dia do Refugiado/Inicio do Inverno
Dia do Profissional de Mídia/Dia do Aperto de Mão/Dia Mundial do Skate/Dia do Intelectual
Dia do Orquidófilo/Dia do Aeroviário
Dia Mundial do Desporto Olímpico/Dia do Atleta Olímpico/Dia do Lavrador
Dia do Imigrante
Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas/Dia Internacional de Apoio as
Vítimas de Torturas/Dia do Professor de Geografia
Dia Nacional do Vôlei/Dia Nacional do Progresso
Dia do Pescador/Dia do Dublador/Dia do Telefonista
Dia do Caminhoneiro

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

CAMPANHA NACIONAL DA OFERTA MISSIONÁRIA

Aconteceu neste mês de maio em todas as Igrejas Metodistas do Brasil. Os
alvos das ofertas que foram levantados nas Igrejas Metodistas da nossa região
deverão ser enviados para a tesouraria da Sede Regional da Quarta Região
Eclesiástica até o dia 20 de junho de 2016. O relatório da Campanha Nacional
de Ofertas Missionárias será apresentado na COREAM e colocado no Caderno
do nosso próximo Concílio Regional.

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.

