
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

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

Avisos diversos: 

 
1- CAMPANHA 

REGIONAL DE ORAÇÃO: 

A partir do dia 01 de 

outubro de 2015 

iniciamos 42 Dias de 

Oração em favor do 42º 

Concílio Regional da 

Igreja Metodista na 

Quarta Região 

Eclesiástica. 

Convocamos os 

pastores e pastoras, 

missionários e 

missionárias, bem 

como o povo metodista 

em Minas Gerais e no 

Espírito Santo a orar 

através de vigílias e 

reuniões de oração. 

 

 
2- CAMPANHA 

REGIONAL CASAS DE PAZ: 
Todos e todas são nossos 

convidados para 
participar da Avaliação e 

Planejamento desta 
campanha que aconteceu 

neste ano. Esta reunião 
de Avaliação e 

Planejamento será no dia 
19 de outubro de 2015 na 

Igreja Metodista Central 
em Belo Horizonte, a 
partir das 14 horas. 

 
 

 

3- COR LITÚRGICA 

PARA SETEMBRO: 

VERDE 

 

 
Contato com bispo: 

 e-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

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

 

“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”. 

(1 Pedro 5.7). 
 

 
 
 
6- DEDICAÇÃO: O povo de Deus, depois da adoração, confissão, louvor, 

pregação e Ceia, responde ao Senhor, consagrando-se e dispondo-se à 

missão e ao serviço. A dedicação ou consagração é o momento da resposta à 

Palavra desafiadora de Deus. Todo culto culmina com o momento do apelo 

ou do convite ao compromisso com o Reino de Deus. Cabem, no momento 

da dedicação, o apelo e o convite. Por meio do apelo, as pessoas são 

desafiadas a responder ao chamado de Deus, seja para aceitarem a 

mensagem de salvação, seja para receberem e confessarem a Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador, seja para consagrarem-se ao serviço cristão, seja 

para renovarem votos, etc. Mediante o convite, as pessoas podem se dirigir 

ao altar de Deus para fazerem a sua oração de consagração, como resposta à 

Palavra de Deus anunciada e como expressão da fé e do reconhecimento da 

presença de Deus. É importante que o culto possibilite esse momento no 

altar de Deus. Na dedicação, o povo se apresenta perante Deus e dedica-se a 

Ele e ao Seu serviço. Cabem também, nesse momento, as súplicas e orações 

de intercessão em favor de todos aqueles e aquelas que carecem do favor 

divino e da atenção da comunidade. Ao interceder pelos motivos 

apresentados a Deus, a Igreja afirma a contínua presença divina na vida 

humana, o que promove a paz, a esperança, a fé, a força e o destemor para o 

enfrentamento dos problemas que circulam a vida. Elevam-se a Deus, então, 

orações por pessoas, famílias, comunidades, nações e, enfim, por toda 

humanidade, à luz do desafio missionário feito por Jesus: “desde Jerusalém, 

Judéia, Samaria e até os confins da terra” (cf. At 1.8). Este também se 

constitui como um dos documentos oportunos para o recolhimento das 

ofertas e dos avisos. As ofertas seriam aqui apresentadas como expressão da 

consagração pela qual as pessoas oferecem a Deus tudo o que são e o que 

têm. Quanto aos avisos, podem ser apresentados à comunidade na forma de 

motivos de oração, pelos quais a Igreja deve estar atenta e em atitude de 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre a 

MISSÃO DA IGREJA 

METODISTA: 
 

Art. 2º- A Missão da Igreja 
Metodista é participar da ação 

de Deus no seu propósito de 
salvar o mundo. 

Parágrafo único: A Igreja 
Metodista cumpre a sua Missão: 

 
a. Realizando o culto de 

Deus, pregando a sua 

Palavra, ministrando os 

Sacramentos, 

promovendo a 

fraternidade e a 

disciplina cristãs e 

proporcionando a seus 

membros meios para 

alcançarem uma 

experiência cristã 

progressiva, visando ao 

desempenho de seu 

testemunho e serviço no 

mundo; 

 

b. Prestando serviços de 

mensagens, sermões, 

palestras, orações, por 

todos os meios de 

comunicação disponíveis 

e atendimento pastoral; 

 

 

c. Ministrando Educação 

Cristã, Teológica e 

Secular, em todos os 

graus e níveis e 

prestando serviços de 

ação comunitária, 

filantrópica e 

beneficente, por 

intermédio de suas 

regiões eclesiásticas e 

missionárias, de suas 

igrejas, instituições e 

órgãos especializados por 

ela organizados, 

instituídos ou mantidos. 

intercessão. O culto público termina com a bênção impetrada pelo pastor/a 

que preside o culto ou por clérigo/a por ele/a indicado/a. A bênção final é 

inspirada na prática apostólica e deve ser trinitária. A fórmula clássica é: 

“Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a 

comunhão do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para sempre. Amém”. 

Essas palavras podem sofrer variações, mas sua estrutura trinitária deve ser 

mantida.  

____________________________________________________________ 

DATAS COMEMORATIVAS – OUTUBRO DE 2015 

 

01 Dia Internacional da Música/Dia do/a Vereador/a/Dia do/a 
Vendedor/a/Dia do Idoso 

03 Dia Mundial do/a Dentista 
04 Dia dos Animais/Dia da Natureza 
07 Dia do Compositor Brasileiro 
09 Dia do Atletismo 
12 Dia das Crianças/Dia do Engenheiro Agrônomo/Dia do 

Descobrimento da América (1492) 
13 Dia do Fisioterapeuta 
14 Dia do Meteorologista 
15 Dia do/a Professor/a 
17 Dia da Agricultura/Dia do Eletricista/Dia do Profissional da 

Propaganda/Dia Internacional da Erradicação da Pobreza/Dia do 
Maquinista/Dia da Música Popular Brasileira 

18 Dia do/a Médico/a/Dia do Pintor de Parede/Dia do Estivador 
19 Dia do Profissional de Informática/Dia do Guarda Noturno/Dia 

Nacional da Inovação 
20 Dia do Poeta/Dia do Arquivista/Dia Mundial do Controlador de 

Tráfico Aéreo/Dia Mundial da Osteoporose/Dia Mundial da 
Estatística  

21 Dia do Contato Publicitário/Dia Nacional de Alimentação na 
Escola/ 

22 Dia do Paraquedista/Dia Internacional de Atenção a Gagueira 
23 Dia do Aviador 
24 Dia do/a Dentista 
28 Dia do Servidor Público 
29 Dia Mundial da Psoríase/Dia Nacional do Livro/Dia Mundial do 

AVC 
30 Dia do Comerciário/Dia do Ginecologista/Dia do 

Fisiculturista/Dia do Balconista/Dia da Decoração 
31 Dia Mundial da Poupança/Dia da Reforma Protestante/Dia da 

Dona de Casa 
 

 
 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

CAMPANHA REGIONAL “CASAS DE PAZ” – AVALIAÇÃO: 19.10  

 

 


