
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 

 
1- MINISTERIAIS 

DISTRITAIS: 

Agradecemos a todos 

os colegas pastores e 

pastoras que 

participaram dos 

nossos Ministeriais 

Distritais em Minas 

Gerais e no Espírito 

Santo. Deus abençoe 

suas vidas, famílias e 

igrejas locais. 

 

 

 

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 4 (quatro) vezes 

sem juros. Colabore 

com a região. 

 

 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA JULHO: 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). 

 

3- LOUVOR: a boa-nova da salvação e do perdão em Cristo motiva o 

momento do louvor. Se a adoração é a glorificação a Deus por aquilo que 

ELE é, no louvor a igreja glorifica a Deus por aquilo que ELE faz. O povo de 

Deus pode louvá-lo de várias maneiras no culto: por meio de orações que 

expressem gratidão, pelos atos salvíficos de Deus em Cristo; por meio de 

leituras bíblicas (tanto do Antigo quanto do Novo Testamento); por meio 

de cânticos cujas letras façam referência aos feitos de Deus; por meio de 

testemunhos que expressem o sentimento dos fiéis em relação à ação de 

Deus na vida deles; e mesmo por meio de outras expressões artísticas, 

desde que atendam aos preceitos bíblicos de decência e ordem. Também 

as ofertas podem ser parte da expressão de louvor, apresentadas no altar 

como gratidão pelas bênçãos recebidas. O louvor sincero não depende de 

bênçãos ou de circunstâncias favoráveis para acontecer, mas depende, sim, 

tão somente daquele a quem o louvor é dirigido, ou seja, do próprio Deus. 

4- EDIFICAÇÃO: A pregação da Palavra é um momento central no culto, 

vinculado à Ceia do Senhor. Essa centralidade da Palavra provém de sua relação 

com o sacramento. Sacramento e Palavra são verso e reverso um do outro. A 

Palavra se reveste de especial importância quando, no culto, não há a ministração 

da Ceia do Senhor. O momento fundamental do culto para a edificação do povo é 

o da proclamação da Palavra e da sua explanação. Entretanto, todas as partes do 

culto devem estar em sintonia e em harmonia com o propósito do mesmo, que 

deverá também ser o da pregação. Os momentos cúlticos (Adoração, Confissão, 

Louvor, Edificação, Dedicação) não são pequenos cultos separados, mas partes 

integradas de um único culto, que tem, na pregação da Palavra, um dos seus 

pontos fortes, pois é na edificação que, explicitamente, Deus fala ao seu povo 

(Hebreus 2.20 e Zacarias 2.13), ao passo que, nos outros momentos, mais 

especificamente, é o povo que se dirige a Deus (adorando, confessando e 

louvando). A pregação da Palavra é tão relevante que exige especial cuidado por 

parte do pregador e da pregadora. Para essa tarefa não se admite improvisação 

ou despreparo, por isso compete ao pastor e à pastora, devidamente formado/a, 

a responsabilidade da edificação da comunidade de fé. Isso não significa que 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre a CLAM 

– Coordenação Local de 

Ação Missionária: 
 

Art. 72 – A CLAM é o órgão que 
substitui o Concílio Local, no 

interregno de suas reuniões, e 
exerce a administração da Igreja 

Local, segundo Regimento 
aprovado pelo Concílio Local. 

 

Art. 73 – Compete á CLAM: 
I. Preparar, coordenar e 

avaliar o Plano Local de Ação 

Missionária, à vista do Plano 

para a Vida e a Missão da 

Igreja e do Plano Nacional 

Missionário, com os 

enfoques e prioridades 

estabelecidas pelos Concílios 

Regionais e Distrital; 

II. Nomear a Comissão de 

Disciplina, de acordo com a 

legislação constante nestes 

Cânones; 

III. Determinar o desligamento 

de membros leigo de acordo 

com o Art. 12, inciso II, 

destes Cânones. 

Parágrafo único: A Comissão de 

Disciplina, referida no inciso II, é 

de caráter transitório, não 

podendo acumular mais de um 

processo e sendo extinta ao final 

deste. 

Art. 74- A CLAM é composta 

dos/as Pastores/as, Secretário/a, 

Tesoureiro/a, Coordenadores/as 

de Ministérios Locais, 1 (um/a) 

representante de cada grupo 

societário local, Presidentes dos 

Conselhos Diretores das 

Instituições locais e outros, nos 

termos do Regimento da Igreja 

Local. 
Parágrafo único: Os/as candidatos a 

tesoureiro/a e secretário/a são 

escolhidos/as pela CLAM, considerando, 

inclusive, sugestões enviadas pela igreja 

local, e terão seus nomes homologados 

pelo Concílio Local. 

leigos ou leigas não possam ocupar os púlpitos, mas se deve deixar claro que essa 

é uma competência do pastor ou pastora e que, mesmo quando exercida por 

outras pessoas, é o pastor ou a pastora, em cada igreja local, quem responde pelo 

uso que se faz do púlpito. No próximo boletim, continuaremos a falar da Santa 

Ceia e da Dedicação. 

________________________________________________________________ 

 

DATAS COMEMORATIVAS - JULHO 

02 Dia do Hospital/Dia do Bombeiro Brasileiro 

06 Dia da Criação do IBGE 

08 Dia do Panificador 

09 Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista 

10 Dia da Pizza 

12/18 Projeto Missionário Passa á Macedônia em Santa Barbara - ES 

18/25 Projeto Missionário Passa á Macedônia em Almenara – MG 

13 Dia do Engenheiro de Saneamento 

14 Dia da Liberdade de Pensamento 

15 Dia do Homem 

16 Dia do Comerciante 

17 Dia de Proteção as Florestas 

19 Dia Nacional do Futebol 

20 Dia do Amigo e Internacional da Amizade 

23 Dia do Guarda Rodoviário 

25 Dia do/a Escritor/a/Dia do Colono/Dia do Motorista 

26 Dia da Vovó/Dia dos Avós 

27 Dia do Motociclista 

28 Dia do Agricultor 

30 Dia Internacional da Amizade 

 

 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 

 

 


